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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 16 dias do mês de Novembro de 2009, às 13:20, no sede da Câmara Municipal, do município, ALTO CAPARAÓ, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Oscar Tona Júnior representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

ADERLI TAVARES MIRANDA - C•ARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARA?
ALCIN?A PINHEIRO C?AR - C•ARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARA?
DILSON VITORINO DA COSTA - C•ARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARA?
EDUARDO NEVES CAICHEIRO - CART?IO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
OSMAR L?IO DE SOUZA - C•ARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARA?
VALDECI GOMES SOARES - EMATER-MG

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 ALTO CAPARAÓ 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.
Foi lembrado a todos os que participaram da reunião anterior sobre os critérios de formação dos setores censitários, principalmente o de ordem quantitativa
de domicílios, que foi utilizado para definir a nova malha de setores urbanos da cidade, que aumentaram em função da divisão de alguns setores formados
pela Base Territorial anterior.

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?
Apoio de líderes local: membros da CMGE que se dispuseram a colaborar na divulgação em igrejas e escolas
Outras formas: proposta do sr. José Carlos Louvatino em utilizar-se carros de som, contratados pelo Poder Público,

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: houve sugestão do local onde funciona a Secretaria de Meio Ambiente, que oferece as condições para i
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): também podem ser incluídos na cessão do Posto de Coleta
Comunicação (telefone, banda larga, fax): o local sugerido oferece estas condições
Segurança: da mesma forma, o local sugerido oferece condições total de 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? 
Não. Por quê?
Este assunto não foi abordado na reunião, mas não existe nenhuma dificuldades para cessão de local

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



Foram incluídos dois membros, representando a Prefeitura Municipal de Alto Caparaó, a saber: José Gomes Monteiro, Vice-Prefeito e José Carlos Lovatino,
responsável pelo Meio Ambiente, Turismo e Esporte. Incluiu-se, também, o sr. Adriano Ferreira Pereira, representante da sociedade civil.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Presidindo esta reunião, o representante do IBGE, Oscar Tona Júnior agradeceu a presença de todos e anunciou a presença do servidor do IBGE,
Adelimárcio Leônidas Vieira Gonçalves, Chefe da Agência de Rio Casca e Coordenador de Área do Censo 2010. Em seguida distribuiu o folder do município
de Alto Caparaó e comunicou que os trabalhos da Base Territorial deste município encontram-se concluídos e mostrou como ficou a estrutura territorial para
efeito de Censo apresentando a seguinte informação: não existe nenhum problema de limites, sejam eles de ordem inter ou intramunicipal; efetuou-se a
divisão do território em 10 setores censitários e, dentre estes, 6 são na zona urbana e 4 na rural. Enfatizou que dentre os setores rurais existe um que é área
especial pertencente ao Parque Nacional do Caparaó. Disse que foram efetuadas divisões de setores urbanos obedecendo-se ao critério quantitativo de
domicílios, sendo estas as principais alterações realizadas em relação à Base Territorial do Censo passado. Fez uma abordagem sobre o quantitativo de
domicílios por setor censitário lembrando os critérios utilizados para se formá-los. Em zona urbana o número varia entre 250 e 350 domicílios e em zona
rural, entre 150 e 250. A média de domicílios nos setores urbanos, após a conclusão da Base Territorial para 20120, ficou em torno de 230 domicílios e na
zona rural, 125. Dando prosseguimento, fez uma abordagem sobre o processo seletivo simplificado apresentando o número de inscritos para o concurso da
vaga de 1 Agente Censitário Supervisor. m 13 candidatos que se inscreveram para concorrer à vaga de ACS. As provas serão aplicadas no dia 13 de
dezembro na cidade de Manhumirim. O local e horário será definido pela Fundação Cesgranrio e esta informará aos candidatos sobre o referido local e
horário. Em seguida, falou sobre a necessidade de instalação do Posto de Coleta Municipal, local onde se baseará o Agente Censitário Municipal que será o
responsável pela administração do Censo neste município e também o contato direto com a Coordenação de Subárea e Área do IBGE. Lembrou que o local
onde deverá ser instalado o referido Posto deve ter acesso independente, oferecer segurança e linha telefônica além de proporcionar acesso à Internet. Com
a palavra, o Sr. Dilson disse que o local ideal seria no Portal, local este onde se encontra instalada a SEcretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e
Esporte e que oferece todas as condições solicitadas pelo IBGE. O Sr. José Carlos, assumindo a palavra, disse que não vê nenhum problema em se instalar
o Posto neste local mas que seria previdente entrar em contato com o Sr. Prefeito para que se possa ratificar tal situação. Adelimárcio falou a respeito da
linha telefônica, lembrando que deverá ser de uso exclusivo do IBGE mas plenamente para fins de trabalho e isto é uma garantia que nós do IBGE passamos
para quem ceder esta linha, mesmo porque estaremos atentos e supervisionando constantemente o andamento de todo o processo de trabalho que envolve
a coleta censitária, enfatizou. O sr. Dilson falou a respeito de população traçando um comparativo entre eleitores e população residente. Disse que o TRE
elaborou um recadastramento de eleitores no município e confirmou-se que 60% da população é eleitora. O sr. Oscar lhe respondeu que não se pode tomar
como parâmetros comparativos o número de eleitores e população, uma vez que eleitores residentes em outros municípios geralmente são cadastrados em
outro. Adelimárcio informou qual foi o total da população residente com base na Contagem de 2007 e informou, também, a área do município. O sr. José
Carlos perguntou porque o IBGE não realiza pesquisa sobre população flutuante, que é preponderante na elaboração de projetos para a área de turismo e
estas informações somente são conseguidas junto a pousadas, hotéis e portaria do Parque Nacional do Caparaó. Disse que, por não serem dados fornecidos
por Órgão Oficial, como o IBGE, os projetos ficam prejudicados. A sra. Aderli disse que seria oportuno enviar esta solicitação a Órgãos Oficiais para que se
tornem realidade. Novamente com a palavra, osr. José Carlos sugeriu utilização de veículo de propaganda para chamar a atenção da população para que
colabore com os trabalhos do Censo. O sr. Oscar informou que as próximas reuni~es desta CMGE serão presididas pela Coordenadora de Subárea de
Manhumrim, onde Alto Caparaó já está integrada para fins censitários. O nome da servidora é Jaine Aparecida Costa, do quadro efetivo do IBGE e lotada na
Agência de João Monlevade. O sr. Adelimárcio fez solicitação aos representantes da Prefeitura para que insistam junto às Secretarias Municipais de Saúde,
de Educação e de Ação Social para que enviem representantes para integrarem o corpo de membros desta CMGE. A sra. Alcinéia manifestou preocupação
com relação à população que se ausenta em época de colheita de café. Disse que é comum estas pessoas não retornarem para casa durante o período
censitário que coincidirá com a colheita de café e teme que estas pessoas fiquem fora da contagem. o Sr. Adelimárcio lhe explicou sobre os critérios
utilizados pelo IBGE para recensear estes moradores, explicando, também, sobre a ação que se promove em relação a domicílios fechados, solicitando,
inclusive, a todos os membros desta CMGE para ficarem atentos quanto a estas situações e comuniquem qualquer tipo de falha que for percebida. O sr.
Osmar falou a respeito do trabalho de conscientização da população para atender aos trabalhos do Órgão, recorrendo-se a igrejas, escolas e outros
segmentos da sociedade. Não havendo nada mais a ser tratado foi dada esta reunião por encerrada, sendo a próxima a ser agendada obedecendo-se ao
cronograma dos trabalhos do Censo 2010. Esta Ata foi lavrada, lida e após aprovada, assinada por todos os presentes.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Todas as entidades convidadas enviaram representantes.

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.


