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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 26 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:05, no Agência do IBGE, do município, UNAÍ, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Álida Aparecida de Carvalho representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

FERNANDO LACERDA ROCHA - LEO CLUBE UNAI "MARINA GOES"
GERALDO MAJELA BRENT - SERVI? MUNICIPAL DE SANEAMENTO BSICO
JANAINA MARIA OLIVEIRA ALMEIDA - INESC
JULIANA FERREIRA - COOPERATIVA AGROPECURIA DE UNA?
PAULO JOSE DE ARAUJO - CAMARA DE VEREADORES
VANDERLEY FRANCISCO DA COSTA - PREFEITURA MUNICIPAL

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 UNAÍ 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.
Comentou-se sobre a divisão de setores e relação dos distritos. Quanto à Base Territorial, foi informado aos participantes que os trabalhos estão ainda em
andamento. Que o material apresentado na reunião anterior foi em papel e que conforme visto no vídeo, será todo digitalizado.

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 ?
Não. Por quê?
A reunião realizou-se após o encerramento do prazo de inscrição, mas o membros cadastrados anteriormente tomaram conhecimento do evento em tempo
hábil.

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?
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Capul e o SAAE sinalizaram a possibilidade de empréstimo de mobiliário

TREINAMENTO DAS EQUIPES

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

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

Espaço Físico: Junto às instituições de ensino local, que será disponibilizado em momento oportuno.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram incluídas as seguintes instituições: INESC, LÉO CLUBE, CÂMARA DE VEREADORES E MAIS UM MEMBRO DA PREFEITURA.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:



Comentou-se sobre o PSS para recenseadores, seu prazo de inscrições e data provável da prova. Foi explicado aos novos membros o trabalho da Base e a
importância da comissão.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Rotary Club de Unaí
Emater-MG

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.


