
Comissão Municipal de Geografia e Estatística 
 Ata da 2ª Reunião Ordinária 

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 29 dias do mês de Setembro de 2009, às 14, no Camara Municipal, do município, SÃO GOTARDO, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Helio Soares Pereira representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

ANTONIO MARCOS ALVES - POLICIA MILITAR
DIVAIR CESAR RODRIGUES - CAMARA MUNICIPAL DE SÏ GOTARDO
JOSE DEDI DE SOUZA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÏ GOTARDO
JOSE EUGENIO ROCHA - JORNAL CLASSIFICADOS
RODOLFO MOLINARI DA COSTA - ROTARY CLUB

O (A) Senhor(a) Presidente, ao abrir os trabalhos, declarou iniciada a 1ª Reunião Preparatória da Coleta de Dados da COMISSÃO MUNICIPAL DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA do Município SÃO GOTARDO e, em seguida, foram tratados os seguintes assuntos: 

A seguir, o Presidente conduziu a apresentação dos membros e das instituições representadas, agradecendo a indicação e presença das mesmas na
Comissão. No desenvolvimento da reunião foram tratados os seguintes assuntos:

1. Comentários sobre a reunião anterior e/ou esclarecimentos de dúvidas pendentes a respeito da BT.
Sim.
Foram realizados comentários sobre a situação atual da BT municipal, principalmente sobre a malha setorial urbana e rural e lei de perímetro urbano.

2. Informações sobre o prosseguimento dos trabalhos preparatórios do Censo Demográfico 2010.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS

2.1. Foram apresentadas as características do PSS e da equipe de campo?
Apresentação Oral

2.2. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE para divulgação do PSS ?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Apoio de líderes local: Cartazes, folders
Outras formas: Cartazes, folders

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: sim
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): sim
Segurança: sim

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: sim
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): sim

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:



O secretário de obras, Jose Dedi de Souza, comprometeu que o Posto de Coleta não será problema, conforme prometido pelo prefeito, na 1ª reunião.
José Eugenio Rocha sugeriu a criação de um banco de dados municipal, aproveitando a CMGE de forma permanente.
Roseane de Andrade - secretária de Saúde - foi representada por Gleiciane Barbosa.
Quanto aos treinamentos das equipes foi dito que os candidatos aprovados passam por um período de treinamento, quando aprendem a aplicação
padronizada de conceitos e procedimentos para a coleta do censo Demográfico de 2010. Os censitários mensalistas tem treinamento, inclusive de parte
administrativa, provavelmente regionalizado e os resenceadores, treinamento no próprio município.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Claudionor Anicésio dos Santos - Presidente da câmara
Edson Cesário de Oliveira - Prefeito
Maria Jose Barbosa de Souza - Secretária de Educação
Onofre Roberto de Oliveira - Produtor rural

A próxima Reunião Ordinária será marcada oportunamente e, com a finalidade de constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será
assinada pelos membros presentes na reunião.


