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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 26 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:00, no Prefeitura, do município, MACHADO, 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:

ANGELO JOS?DE OLIVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
JOS?CARLOS VILELA - PREFEITURA MUNICIPAL
MANOEL PEREIRA DE SOUZA JUNTOLLI - 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 MACHADO 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 a primeira reunião foi dito que a Planta do Município estava sendo feita por empresa contratada pelo IBGE, no entanto foi avaliado que a Agência
do IBGE em Alfenas tem servidores capacitados para realizar o trabalho, e assim será feito.

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: A divulgação no município foi realizada com sucesso e da mesma maneira deverá ser divulgado o dia da realização das provas.
Apoio de líderes local: Os presentes se comprometeram a divulgar o dia da realização das provas, 13 de dezembro, em vários locais.

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: Os presentes solicitarão espaço para a instalação da Coordenação de Subárea e Posto de Coleta no município.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura poderá ceder o mobiliário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Os equipamentos necessários a comunicação serão colocados a disposição.
Segurança: Como a possibilidade de instalar a Subárea/Posto de Coleta no Paço Municipal, há segurança e vigilância 24 horas.

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 treinamento de recenseadores poderá ser feito no município com o uso de escolas tanto da rede pública como privada.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Poderá ser cedido pela própria escola.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Poderá ser cedido pela própria escola.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Os participantes, em consenso, acharam importante incluir, para as próximas reuniões, representantes de Associação de Bairros. Serão também convidados
os órgãos chamados para a 1ª reunião e não puderam comparecer (EMATER, Sindicato Rural, etc...).



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi divulgado o número de inscritos para o PSS, sendo 107 candidatos para as 6 vagas de ACM/ACS, 10 candidatos para a única vaga de ACI, e 37
candidatos a vaga de ACR (Subárea). O Presidente considerou excelente a divulgação do PSS e espera contar com a divulgação do dia e local de prova (13
de dezembro na Escola Estadual Iracema Rodrigues em Machado) para que o comparecimento seja maciço. Distribuído o "folder" O MUNICIPIO E SEU
CONTEXTO, foram feitos vários comentários sobre os números do mesmo.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não puderam comparecer a reunião o Representante do Judiciário, da Policia Militar e da Imprensa, pois havia outro evento no município.

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.


