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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 5 dias do mês de Março de 2010, às 09:45, no Câmara Municipal, do município, PRUDENTE DE MORAIS, 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:

Claudio Davi Fernandes de Souza - Comunidade
Geraldo Ferreira Pinto - Camara Municipal
Jaqueline Patr?a Costa Duarte - Prefeitura Municipal de Prudente de Morais
Jos?oberto Filho - Igreja Cat?a
Luiz Cl?io Martins Neves - Secretaria Municipal de Sa?
Miguel Arcanjo da Silva Jesus - Prefeitura Municipal de Prudente de Morais

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 PRUDENTE DE MORAIS 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.
Não.

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: Os membros da CMGE espalharão cartazes pela cidade com a finalidade de divulgarem o PSS para recenseador.

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: Verificar-se-á como a municipalidade irá oferecer o espaço, informando  local e condições até 15/03/2010.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Ficará também de se verificar e responder até 15/03/2010 ao representante do IBGE.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não
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: Cedendo salas de aula de escolas municipais em razão do treinamento ocorrer em época de férias escolares.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Os que se encontrarem nestes estabelecimentos.
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 da CMGE, agradeceu aos que estavam presentes,
apresentou um vídeo institucional do Censo 2010; apresentou a missão institucional do IBGE; a configuração do IBGE em Minas Gerais, a característica da
Agência de Pedro Leopoldo, que será responsável pela subárea a que Prudente de Morais pertence. Após isto mostrou em minúcias os dados da contagem
de 2007 no município e quais as perspectivas para 2010.Foi falado a respeito da cessão do espaço para instalação do Posto de Coleta e, também, a cessão
do espaço para realização do treinamento dos recesendores. Na reunião falou-se das pessoas que foram aprovadas no PSS para supervisor, inclusive,
contando com a presença do candidato que desempenhará a função de ACM. Ao indagarmos das questões de cessões, a senhora Jaqueline nos disse que
intercederia junto ao chefe do executivo para encontrar este espaço. Foi dito também que em razão na queda dos repasses a prefeitura estava a  fazer todas
as economias possíveis, inclusive com a demissão de pessoal e o agrupamento de todas as secretarias no próprio prédio da prefeitura, motivo pelo qual falar
em cessão naquele exato momento não seria possível. Todos os presentes comprometeram-se a divulgar o PSS de recenseador através dos cartazes que
levaram e também de "espalhar" a notícia pela cidade. O representante do IBGE mostrou como fora a feita base territorial e como ficou o resultado deste
trabalho no município. Feito isto deu por encerrada a reunião.

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.


