
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 09:30, no Gabinete da Prefeitura, do município, GAMELEIRAS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) João Gonçalves Filho representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Anderson Soares Santana - Conselho Tutelar
Carlete Antunes de Oliveira Pereira - Secretaria de Assit?ia Social
Carlos Oliveira - Prefeitura Municipal
Deusdete Rodrigues de Oliveira - Prefeitura Municipal
Jos?dilson de Oliveira - Prefeitura Municipal
Juari Rodrigues de Oliveira - Funasa
Ludivina Oliveira Silva - 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 GAMELEIRAS 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.
Em relação à BT (Base Territorial) foi mostrado que o IBGE possui o sistema de controle de coleta no município via Google Earth onde são mostrados os
pontos de GPS de coleta na zona rural, o município não possui problemas de limite, mas esse sistema como ressaltado pelos membros, ajuda a gerenciar o
trabalho  e a cobertura dos setores rurais. Será feita diviões de setores rurais que possuem grandes extensões e muitos domicílios.

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: O município tem uma rádio cominitária iniciante que pode colaborar, segundo o Sr. Carlos, atualmente o divulgação é feita em outras rádios
que alcança o município.
Apoio de líderes local: Divulgação no CMDRS nas associações, na Igreja local, escolas e PSF
Outras formas: Houve o apoio e haverá no processo de recenseador com a distribuição de panfletos produzidos pelo IBGE. Foi Explicado a função de cada
agente e sua necessidade no Censo 2010.

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: O Sr. Carlos, inclusive mostrou ao presidente um local para funcionamento, mas não era adequado, e ficou de providenciar outro, foi entregue
oficio com as necessidades.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Foi garantido pela Prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O município prometeu colaborar disponibilizar o telefone, mas a internet do município é muito fraca.
Segurança: Não foi tratada na reunião, mas não há dificuldade. pela boa vontade do município.

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: Foi garantido o espaço físico para treinamento das equipes, que deverá ser realizado em Escola.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Faz parte do local a ser disponibilizado
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O local é servido de comunicação.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foi incluído na Comissão dois membros de interesse da mesma.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi mostrado vídeo informativo do Censo 2010 e mostrado através de Slide a situação da população do município e sua relação com o Fundo de Participação
Municipal e com outros indicadores que são fundamentais para o município
com turmas de PSF e Postos de saúde, como reforçado pela comissão. A síntese de informações do município foi distribuída e destacados alguns pontos e a
importância desses
indicadores para o município e seus gestores. Após perguntas dos membros, foi explicado pelo presidente que todo processo é feito mediante Processo
Seletivo Smplificado e que o IBGE nem faz parte na aplicação, só ajuda a divulgar e que usa de todos os meios para capacitar os recenseadores para
coletarem os trabalhadores temporários bem como todos os moradores que não estão presentes mas fazem parte do município, segundo o critério do IBGE
que é exaustivamente reforçado em treinamento acompanhado pelos supervisores e possui crítica no aparelho de coleta. Foi explicada a função de cada
agente durante o Censo e sua importância para o trabalho, inclusive para fortalecimento da economia local através dos salários. Ao final o presidente da
Comissão agradeceu o apoio da Comissão  foi
pedida a total integração da comissão no processo para transparência e acompanhamento do trabalho a começar da divulgação do concursos de
recenseadores que já foi passado as datas que ele se realizará.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Copasa
Polícia Militar
Igreja
Emater
Escolas
Cartório de Registro Civil

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.


