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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 19 dias do mês de Novembro de 2009, às 11:30, no PREFEITURA MUNICIPAL, do município, VAZANTE, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MARLICE DE MATOS DA SILVA representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

C?IO GOMES FERREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
EDUARDO GUIMARÅS FARIA - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS
ORLANDO CAIXETA FIALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
SHEYLA  EUG?IA MACHADO - EMATER-MG

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 VAZANTE 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.
A Presidente da CMGE, Marlice de Matos da Silva, informou que os mapas(digitais) e documentos da Base Territorial estão concluidos. Agradeceu pelo
empenho na divulgação do PSS para ACM e ACS e alertou que em 2010 acontecerá o processo seletivo para recenseador e que  precisa intensificar a
divulgação pois trata da pessoa que irá coletar os dados. Disse que na vila (distrito) foi criado área de trabalho, para que os inscritos nessas áreas possa
concorrer apenas com candidatos da propria área.O  que facilitará em muito pois o distrito é distante da sede. notícia esta que foi muito bem recebida por
todos.

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?
Espaço na mídia: SIM
Apoio de líderes local: SIM
Outras formas: SIM - CARRO DE SOM

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.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Houve alteração na composição da comissão.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Sr. Prefeito Municipal, Orlando Caixeta Fialho, informou a Presidente da comissão  o endereço do posto de coleta situado à Av. castelo Branco, 250 - Sl.
20 - bairro Independencia -CEP 38780-000. Marlice de Matos da Silva, visitou o local e constatou esta adequado para o bom funcionamento dos trabalhos
censitários.
A Sra. Presidente da CMGE, lembrou aos participante de seus deveres como membros da comissão, frisando que suas forças unidas ao IBGE, contribuirá
para o bom desenvolvimento do Censo Demográfico no município.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

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.


