
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 10:20, no Casa da Cultura, do município, EWBANK DA CÂMARA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Fernanda Rodrigues Gomes representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

ALEX FERREIRA DE SOUZA - PREFEITURA MUNICIPAL
ESTHER MARA DE AMORIM - PREFEITURA MUNICIPAL
JAIR ANT?IO DA SILVA - SOCIEDADE CIVIL
JOS?MARIA NOVATO - PREFEITURA MUNICIPAL
MRCIA MARIA FERREIRA DA SILVA - ESCOLA ESTADUAL ANT?IO MACEDO
RITA DE CSSIA SILVA MEIRELLES - Biblioteca Municipal e Casa de Cultura de Ewbank
ROSANIA MONICA DA SILVA BIZARRIA - Escola Estadual Ant? Macedo
VALDIR LUIZ DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL
VAL?IA REGINA NUNES BRAGA - IGREJA EVANG?ICA QUADRANGULAR
VITOR MENDES PIRES - Prefeitura

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 EWBANK DA CÂMARA 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 trabalho da Base Territorial (BT), foi apresentado através do GEOBASE, explicando que no município de Ewbanck da Câmara foi realizado o tracking
somente em uma quadra da colônia de São Firmino já que esta parte não tinha imagem, agora na sede do município e na outra parte da Colônia de São
Firmino o trabalho foi feito sobre as imagens. Foi mostrado, também, todas as camadas e foi ressaltado que os nomes de ruas foram alterados conforme as
leis apresentadas na primeira reunião pela senhora Maria Regina. A presidente relatou a estrutura da base para o Censo 2010 é a mesma de 2007 o
município possui 06 setores, sendo 05 urbanos e 01 rural. A respeito do limite intermunicipal foi abordado desde a primeira reunião a situação do limite com
Juiz de Fora, e a presidente deixou claro que a localidade de Varginha pertence ao território de Juiz de Fora e que Censo 2010 será contado para este
município mesmo Ewbank dando a assistência. A atualização da BT de Ewbanck da Câmara foi aprovada por todos os membros.

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
Material Promocional

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: programas de televisão, rádios e jornais locais
Apoio de líderes local: presidentes de Associações, pastores e padres
Outras formas: Agentes de saúde, professores, cartazes no comércio local. 

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Material Promocional

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 disponibilizado pela prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será disponibilizado pela prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será disponibilizado pela prefeitura
Segurança: A questão foi analisada, e o local será indicado até dia 15/12

TREINAMENTO DAS EQUIPES



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

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

Espaço Físico: cessão de salas que atendam as necessidades do IBGE
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): será cedido pela prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): será analisado o local adequado para atender ao IBGE

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Representantes da câmara municipal, que não compareceu na segunda reunião.
O secretário de Saúde e seus agentes de saúde. E os diretores escolares para nos ajudar na divulgação do PSS para recenseador.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A presidente agradeceu a todos os membros que colaboraram com a divulgação do Processo Seletivo Simplificado ? PSS, mas precisam melhorar na
divulgação para recenseador já que no município tivemos 10 inscritos para 01 vaga de ACM, um número baixo. E relatou que todos os contatos realizados
por e-mail, telefone e o envio do material a todas as escolas, prefeituras, correios, cartórios, postos de saúde e alguns comércios foram estratégias adotadas
que não foram suficientes. Foi informado que a prova será realizada dia 13/12 em Santos Dumont, e antecipou que o PSS para os recenseadores exigirá um
bom trabalho de divulgação pois serão 03 vagas para recenseadores e que a partir de agora já podem divulgar a data das inscrições que serão realizadas
entre os dias  04 e 19 de março/2010 nas agências dos correios e pelo site www.cesgranrio.org.br. E a prova será dia 30/05 e a contratação prevista para 02
de julho. A Presidente esclareceu sobre os cargos que serão desempenhados pelos candidatos aprovados: o ACM ? Agente Censitário Municipal terá função
administrativa, responsável pelo posto de coleta e será o elo de ligação entre a CMGE e os Coordenadores do IBGE e agirá como supervisor dando suporte
técnico aos recenseadores, supervisionando seus trabalhos inclusive indo a campo; e os recenseadores estarão encarregados de realizar as entrevistas. O
cargo de ACM terá salário e horário fixos, enquanto o recenseador receberá por produção, com horário livre, devendo cumprir uma produção semanal
obrigatória.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não estiveram presentes Simone Constantino, Antônio Carlos de Oliveira Coimbra, Custódio Martins, Carlos Mariano Ferreira e a senhora Maria Regina de
Oliveira, que foi representada pela senhora Esther. 

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.


