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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 27 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:30, no Prefeitura, do município, CARVALHÓPOLIS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Sérgio Antônio do Amaral Resende representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

ANDERSON ANT?IO SOUZA, CABO - POLICIA MILITAR
MARIA REGINA MATIAS - C•ARA MUNICIPAL
MARIA TEODORA MATIAS - PREFEITURA MUNICIPAL
RICARDO ALENCAR DE MORAIS - EMATER/MG
SIMONE SIMÏ CARVALHO BATISTA - 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 CARVALHÓPOLIS 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.
Abordando tópicos da reunião anterior o Presidente lembrou que os mapas do município foram exibidos e não havia pendências sobre a Base Territorial, de
pronto a Srta. Maria Teodora Matias informou que o município comprou área no local conhecido como Tajó, próximo ao Córrego de mesmo nome, na saída
para Douradinho, onde já foi iniciada terraplenagem para a implantação de loteamento popular e que as casas serão entregues até maio de 2010.

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: O PSS foi bem divulgado, pediu-se que a data do concurso, 13 de dezembro, seja divulgada para não haver desistência.
Apoio de líderes local: Será solicitado ao Padre e Pastores a divulgação da data do Concurso.

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: A Secretária Geral da Prefeitura prontificou-se a verificar local para a instalação do Posto de Coleta, cedido pela Prefeitura ou até pela
Câmara Municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será todo cedido pela Prefeitura ou Câmara Municipal.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Dependerá do local do Posto de Coleta, a princípio não haverá dificuldade de acesso.
Segurança: Ficou estabelecido que o local deverá ser 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: Como só haverão 4 recenseadores não haverá problemas com local para treinamento dos mesmos.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será utilizado o do local do treinamento (escola, Câmara Municipal).
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será utilizado o do local do treinamento (escola, Câmara Municipal).



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Poderão ser convidados para as próximas reuniões as Associações de Bairro.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
No município houveram 18 inscrições para a única vaga de ACM, considerado muito bom pelos presentes, que ficaram de divulgar o PSS para Recenseador
assim que este for publicado. Foi distribuído o "folder" O MUNICÍPIO E SEU CONTEXTO e os participantes fizeram vários comentários sobre os números
apresentados.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Todos os órgãos convidados compareceram, o representante da EMATER enviou substituta, uma vez que encontrava-se em reunião em Machado.

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.


