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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 12 dias do mês de Março de 2010, às 10:30, no Câmara Municipal, do município, FUNILÂNDIA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Warley Cézar de Lana Higino representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Ant? Marcos de Alc?ara - Prefeitura Municipal de Funil?ia
Carlos Em?o Rocha - C?ra Municipal de Funil?ia
Cla? Martins de Souza - C?ra Municipal de Funil?ia
Denise F?ma Avellar Pereira - Prefeitura Municipal de Funil?ia
Jair Eduardo - C?ra Municipal de Funil?ia
Jos?rancisco Lages - C?ra Municipal de Funil?ia
Juliana Gomes Vargas - Secretaria Municipal da Sa?
Marcos Ant? de Alc?ara - Prefeitura Municipal de Funil?ia

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 FUNILÂNDIA 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.
Falou-se que a base territorial do município estava fechada, e que o condomínio Portal do Horizonte estava no município de Prudente de Morais, não em
Funilândia.

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?
Apoio de líderes local: Divulgação nas Associações de Moradores e durante cultos religiosos.

POSTO DE COLETA

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

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Cessão de sala para este fim.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Ao menos 3 mesas e 5 cadeiras.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Poderá ser utilizado o telefone que já se encontra no local.
Segurança: A mesma de que a prefeitura dispõe.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

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

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

Espaço Físico: Salão Paroquial.



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O mobiliário que lá se encontra.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Ao iniciar a reunião o representante do IBGE desculpou-se pela demora em ocorrer a 2ª reunião, apresentou aos presentes como ficaria a área de trabalho,
como era a configuração da agência do IBGE em Pedro Leopoldo, que naquele momento assumiu o município para o trabalho do censo demográfico. Ao
falarmos do Processo Seletivo para contratação no município ficou claro que os supervisores já haviam sido contratados e que estes iniciariam o trabalho em
12/04/2010, mas que no momento estava ocorrendo o PSS para recenseador e que necessitávamos de uma divulgação maior entre a comunidade pois das 8
vagas disponíveis para o município até o momento não havia ocorrido nenhuma inscrição. Um dos presentes disse que tal fato ocorrera no Censo passado e
que era meio difícil de conseguir pessoal para esta função na cidade, no entanto, frizamos que era necessário reverter tal situação, foram distribudios filipetas
e cartazes para que fossem espalhados pelas diversas localidades do município, a secretaria de educação disse que durante a celebração da missa
reforçaria a mensagem. O secretário de Administração disse que o espaço para instalação do posto de coleta já estava à disposição e que os representantes
do IBGE fossem lá averiguar se as condições da instalação atenderia à demanda. O representante do IBGE disse que solicitaria ao candidato classificado
para ACM que fizesse a visitação in loco. A respeito do treinamento foi sugerido pelos integrnates da CMGE que se utilizasse o espaço do salão paroquial,
que era o local mais apropriado para treinamentos no município, bastava que fosse solicitado com antecendência ao pároco. O representante do IBGE
agradeceu a sugestão disse que iria estabelecer o contato. Frisou mais uma vez a necessidade de uma atenção maior para com o PSS de recenseador e dito
isto deu por encerrada a reunião. Neste momento a secretaria de educação questionou novamente a respeito do condomínio Portal do Horizonte, então o
representate do IBGE disse-lhe que após o término desta deslocaria até o local com a mesma para dirimir tais dúvidas.

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

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.


