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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 30 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:40, no Palácio da Cultura, do município, MATOZINHOS, 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:

Ana Paula de Carvalho - EM. Dr. Jurandy Campos
Eliana Lopes de Jesus Santos - EM.  Dª Jovina de Mello Veado
Geraldo Martins da Silva - Lar dos Idosos S?Judas Tadeu
Jos?lu?o Viana - Prefeitura Municipal de Matozinhos
Jos?iguel Dias Filho - Associa? dos bairros Vitalino Fonseca e Florestal
Luiz Fran?de Oliveira - Sindicato dos Trabalhadores Metal?cos
Nathalia de F?ma Oliveira Alves - Sub-Secretaria de Meio Ambiente de Matozinhos
Rosiane Fernandes da Silva - Lar dos Idoso S?Judas Tadeu 

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 MATOZINHOS 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.
Ao iniciar a reunião agradeceu-se a presença dos participantes e e esclareceu-se que a base terrritorial do município de Matozinhos encontra-se fechada, o
município perdeu um setor para o município de Pedro Leopoldo, em razão de disputa judicial e melhor possibilidade de georreferencimento do espaço
territorial, assim o setor que na última contagem  foi recenseado no município de Matozinhos, no distrito de Mocambeiro, de número 314110810000004 será
na realidade pertencente ao município de Pedro Leopoldo. Matozinhos foi dividido em 41 setores no distrito sede e 4 setores no distrito de Mocambeiro.
Destes, 35 serão urbanos, 4 rurais e 2 mistos.

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: Uso de rádio e jornais de circulação municipal.
Apoio de líderes local: Divulgação nas Associações de Moradores e durantes cultos religiosos.
Outras formas: Faixas espalhadas pela cidade.

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 sindidcato dos Metalúrgicos ofereceu espaço para esta finalidade.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O mesmo sindicato também ofereceu este material.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não
Segurança: A mesma utilizada pela instituição.

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: Tanto o sindicato dos Metalúrgicos como a prefeitura vêem a possibilidade de ceder espaço para esta finalidade.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim haverá cessão deste material por parte de quem ceder o espaço.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Nesta reunião houve mais participantes que a primeira, membros de escolas municipais, associações e sindicatos estiveram sendo integradas à comissão.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Durante a reunião falou-se do processo seletivo para contratação de supervisores, cuja prova ocorrerá no próximo dia 13/12. Houve perguntas a respeito de
questão salarial e como este processo se daria, o representante do IBGE sanou tais dúvidas.  O senhor José Miguel questionou se beneficiários de
programas sociais do governo poderiam participar do processo seletivo que virá para recesenador, prontamente foi dito que sim. Houve questionamentos
quanto a possibilidade da divulgação do PSS durante os eventos religiosos, novamente disse que, inclusive, contávamos com esta divulgação. O
representante do sindicato mostrou-se muito solícito a possibilidade de cessão do espaço para que ocorra o censo de maneira tranquila em 2010, o senhor
José Aluízio nos informou que no Palácio da Cultura há espaço para treinamento, mas é necessário o prévio agendamento. Explicou-se o que é setor
censistário, quais os critério para sua formação e como deveria ser o perfil das pessoas que trabalhariam no próximo censo demográfico. Após os
acontecimentos aqui explicitados deu-se por encerrada a reunião.

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

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.


