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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 2 dias do mês de Dezembro de 2009, às 9:20, no no Salão de reuniões da Prefeitura Municipal , do município, CARMÓPOLIS DE MINAS, Estado MG, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Alberto Martins Pereira representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Maria Do Carmo Rabelo Lara - Prefeitura  Municipal
Maria do Ros?o Lara C. Machado - Diretoria Municipal de Sa?
Mariete da Consola? Freitas R. Silva - Prefeitura  Municipal
Norberto Henrique Costa Gon?ves - Prefeitura  Municipal
Orlando  Teixeira Dias - Prefeitura  Municipal
Sebasti?Arcanjo de Goes  - C?ra Municipal de Carm?is de Minas

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 CARMÓPOLIS DE MINAS 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.
Tecendo comentários sobre as etapas de preparação da Base Territorial enfatizando que são contínuos e podem ser tratados a qualquer tempo,
independente da fase dos trabalhos de coleta de dados. O Sr. Presidente teceu comentários sobre a utilização de PDA para a coleta de dados e sua
utilização pelo recenseador, que ele possui GPS embutido, facilitando a localização da área de trabalho, especialmente nos setores rurais
O Sr. Presidente esclareceu dúvidas sobre o PSS para ACM e ACS salientando que, em função do adiamento das provas do ENEM, o IBGE decidiu adiar
também as provas do Processo Seletivo para o dia treze de dezembro do corrente, às 13:00 horas e que as provas serão realizadas na Escola Municipal
Américo Leite, nesta cidade, e  que os candidato do município de Passa Tempo também farão as provas no mesmo estabelecimento de ensino. Lembrou
ainda sobre as atribuições de cada cargo, bem como os valores referentes da retribuição mensal e ao auxílio-alimentação a que farão jus.
O Sr. Presidente informou que todos os candidatos que fizeram inscrição pela internet receberão os Cartões de Confirmação de Inscrição em tempo hábil,
provavelmente na semana anterior à realização das provas, e também podem entrar no site da Fundação Cesgrario (www.cesgrario.org.br) e imprimir o
referido documento, os candidatos que se inscreveram pelos correios receberam, no ato de inscrição, o Cartão de Confirmação de Inscrição, todavia com
informação da data de realização das provas no dia 06 de dezembro, portanto devem ser informado do adiamento das realização do PSS o que está sendo
feito através de spot de rádio que será entregue aos órgãos de comunicação locais. O documento está disponível também no site da Fundação Cesgranrio e
podem ser impresso da mesma forma que aqueles inscritos pala internet.

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
Vídeo

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: Utilização de rádios, 
Apoio de líderes local: Distribuição de material publicitário pelos agentes municipais de saúde e secretaria municipal de educação.   
Outras formas: Utilização das instituições religiosas e divulgação através do alto falante da Igreja Matriz.

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: Maria do Carmo Rabelo Lara, Prefeita Municipal, presente à reunião definiu que o Posto de Coleta será instalado numa sala da Prefeitura
Municipal situada à Rua Coração de Jesus, 170 ? Centro.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A sala ja conta com todo mobiliário necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Os meios de comunicação necessário também serão disponibilizados pela Prefeitura Municipal.



Segurança: A sala disponibilizada oferece a segurança exigida.

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: O repasse do treinamento aos recenseadores deverá ser no prédio da Núcleo Integrado da Saúde da Mulher.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A sala ja conta com todo mobiliário necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Os meios de comunicação necessário também serão disponibilizados pela Prefeitura Municipal.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Por apresentar impedimento pessoal, o Sr. José Munir Machado, representante da Câmara Municipal, deixa de ser membro da presente Comissão. Em sua
substituição foi cadastrado o Sr. Sebastião Archanjo de Goes para representar o poder Legislativo.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Sr. Sebastião Archanjo frisou a necessidade da seriedade dos trabalhos prestados pelos mensalistas a serem contratados. O Sr. Presidente argumentou
que, historicamente, em todos os processos censitários no município, sempre contamos com pessoas que trabalharam com seriedade e responsabilidade,
afirmou também que os mensalistas contratados farão parte de uma equipe e que serão supervisionados por um Coordenador de Subárea para passar
transparência aos trabalhos no município. Salientou ainda que faz parte das atribuições da presente Comissão, trazer à discussão quaisquer irregularidades
apresentadas pelo pessoal envolvido nos trabalhos censitários.

Maria do Carmo, prefeita municipal, demonstrou sua preocupação com a possível perda de arrecadação oriunda do FPM porque o município está muito
próximo de mudar de faixa, de 1.0 para 1.2, alegando um crescimento superior ao apresentado nos anos anteriores constatado através dos levantamentos
feitos pelas equipes de PSF com cobertura de 100 da área do município e questionou sobre uma maneira de contestar a estimativa de população que será
divulgada em agosto de 2010, caso não consiga a pretendida mudança de faixa ao que foi informada que a prefeitura possui um prazo legal para apresentar
recurso junto ao IBGE.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Foram convidados, mas não compareceram justificando sua ausência, os membros a seguir relacionados:
Dra. Marcela M. Pereira Amaral ? Poder Judiciário ? Juíza de Direito
José Giovani Santos ? Diretoria Municipal de Obras ? Diretor Municipal de Obras

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.


