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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Novembro de 2009, às 16:30, no ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MARTINS SOARES, do município, AMPARO DO SERRA, Estado MG,
foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Gutemberg José de Freitas Filho representante do
IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Clovis Paoli Marques - Conselho Particular Nossa Senhora Do Amaparo S.S.V.P
Domingos S?o Reis de Souza - Secretaria Municipal de Educa?
Fernando Izabel - Prefeitura  Municipal de Amparo do Serra
Fl?o Geraldo da Cunha - EMATER
Maria da Concei? Esteves - C?ra  Municipal de Amparo do Serra
Maria das Dores de Souza Freitas - Conselho Tutelar
Maria In?do Carmo Soares - Prefeitura  Municipal de Amparo do Serra

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 AMPARO DO SERRA 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.
O presidente detalhou sobre a malha setorial do município, explicando que o IBGE começou a trabalhar a malha do município em novembro de 2008,
informando que a malha setorial do município está concluída. Informou também que o IBGE disponibilizará o arquivo das vias urbanas georeferenciadas.

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: Rádios regional
Apoio de líderes local: Instituições religiosas
Outras formas: Serviço de Alto Falante de Igreja, Panfletos, Escolas

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: Será providenciado
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será providenciado
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Verificarão como será possível o uso de internet
Segurança: Local adequado e seguro

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: Disponibilização de sala
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Disponibilização de mesa e cadeira
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Verificarão disponibilidade telefone e interenet



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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O representante da Secretaria da Educação. Sr. Domingos Sávio, falou sobre a baixa divulgação por parte da empresa responsável pelo Concurso e que 
tomaram conhecimento das inscrições para o PSS pelo Presidente da Comissão, e do curto prazo para inscrição, o que todos concordaram. O Presidente 
informou que foi feita a divulgação do concurso pela emissora de Rádio de âmbito regional e o pediu desculpa pela baixa divulgação, ressaltando que a o
concurso é de responsabilidade da Cesgranrio, porém declarou que irá melhorar a divulgação para o PSS dos Recenseadores. Explicou que o recenseador
trabalhará com o PDA , munido de GPS com sistema de localização, caderneta com descritivos e mapa do setor, permitindo um trabalho mais seguro
evitando assim invasão dos limites do setor.
O Sr. Flávio perguntou como ele, sendo membro da CMGE, poderia acompanhar a coleta dos dados.  O presidente disse que tanto ele como os demais
membros da CMGE terão acesso às  às informações do andamento da coleta com os agentes censitários do município, caso tenham dificuldades podem
solicitar informações o Presidente da  CMGE na subárea de Ponte Nova. Esclareceu ainda que o Censo não será fechado sem a concordância dos membros
da CMGE. 
O presidente explanou sobre a metodologia da estimativa populacional publicada anualmente e que por ser uma estimativa, os dados podem divergir do
resultado do Censo.  O presidente agradeceu à presença de todos, informando que a ata estará disponível no site do IBGE para futuras consultas.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Astolfo Gomes Fuscaldi ? Prefeito Municipal não compareceu porém havia representantes de outras secretarias.
Adriano Resende Rafael -  Câmara Municipal ? foi representado por Maria da Conceição Esteves.
José  Eduardo Barbosa Couto ? Prefeitura Municipal
Luiz Pacheco Fialho ? Secretaria Municipal de Saúde
Pe. Jorge Leoni Rodrigues dos Reis
Hellen Christina Vieira Franco de Castro ? Sec. Saúde ? Enfermeira

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.


