
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 10:20, no Salão Comunitário São Domingos , do município, MONTE FORMOSO, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Ernei Barbosa Silva representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Elza Ferreira de Oliveira  - Prefeitura Municipal
Henrique Cardoso Pereira  - Cart? de Registro Civil
Mauric?o Gomes Barbosa - C?ra Municipal
Silvia Rodrigues  - Igreja Cat?a 

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 MONTE FORMOSO 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.
Foram mostrados os mapas municipais e plantas cadastrais, esclarecendo que os mesmos são digitalizados, inclusive com atualização por
georeferenciamento via satélite da cidade ,  portanto representando fielmente  a situação atual. 

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: Divulgação em rádios locais.
Apoio de líderes local: Sindicatos, escolas e vias públicas .

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: Foi solicitado e a prefeitura  já  forneceu o endereço para a montagem do posto.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura comprometeu-se a apoiar  a partir da contratação de pessoal.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será analisado o valor das despesas para posterior informação se pode apoiar ou não.
Segurança: Foi informado que o imóvel concedido oferece segurança.

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: Procurar conseguir junto as escolas do município.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Procurar junto as escolas mesas e cadeiras.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Procurar conseguir junto a direção da escola a liberação de telefone e banda larga na ocasião do treinamento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Representantes das Comunidades.



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Usando a palavra, o Sr. Presidente, Ernei Barbosa Silva, começou agradecendo o apoio recebido dos membros da CMGE durante a divulgação do concurso
para o Censo 2010, para os cargos de ACM,  ACS e que graças ao apoio deles houve aumento significativo dos inscritos para preenchimento das vagas
ofertadas, e com  isto qualificando melhor o processo de escolha dos  candidatos para os diversos cargos, cuja prova ocorrerá dia 13/12/2009 em
Jequitinhonha. Aproveitou o momento para renovar o apoio na divulgação do concurso para recenseador, e que assim que fosse aberto o  edital do concurso,
que passaria esta informação a eles. Que durante a realização da Base Territorial do município de Monte Formoso, foi incorporado a ela por parte do IBGE,
todas as legislações existentes e referentes ao município, como perímetro urbano atualizado, distritos, povoados, AUIs, bairros, etc, ou seja, a estrutura
territorial do município, que ficou definido e planejado, por situação e estratificação intramunicipal, na sede com 2 setores urbanos e 5 rurais. Ratificou
importância e razão desta Comissão,  pedindo a todos apoio e fiscalização dos trabalhos censitário, que toda divergência fosse apresentada durante a
execução do censo e assim evitássemos maiores desgastes ao termino do censo, com apresentação pelo poder executivo de contestação de nossos dados.
Que eles tinham autoridade caso fosse necessário, de pedir uma reunião extraordinária, para trazer qualquer fato que tiver acontecendo e prejudicando os
trabalhos censitários e o município. Foi cobrado  ao representante do poder executivo, a indicação do prédio  para funcionamento do Posto de Coleta durante
o censo 2010 e  aproveitando o momento o Sr. Maricelio, Presidente da Camara Municipal,  entrou em contato com o Prefeito por telefone, e obteve dele a
resposta que está indicando via oficio, o prédio da Rua Bela Vista, 39, a ser equipado, para funcionamento do Posto de Coleta conforme deseja o IBGE.  Em
seguida apresentou cópia do MME visualizando para eles as divisões setoriais do município, para melhor compreensão dos presentes da área de trabalho do
recenseador, acrescentando que este mapa e plantas urbanas,  estão em meio digital representando fielmente a zona urbana e o município conforme
legislação que muito irá facilitar o trabalho da coleta. Falou ainda do percentual de amostra para o município que é de 33 por cento.  Dado a palavra a todos
nenhum deles se pronunciaram. Assim,  o sr. Presidente encerrou a reunião.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Rone Von de Jesus Silva - 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.


