
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 15:50, no gabinete do prefeito, do município, ANDRADAS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Rodrigo Nogueira Infante representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Ademir dos Santos Perez - Prefeitura Municipal de Andradas
Benedito Spezzi - Prefeitura Municipal de Andradas
Elvira Maria Marcon Gessoni - Prefeitura Municipal de Andradas
Gisele Acacia de Oliveira Ramos - CVT- Centro Vocacional Tecnologico
Helio Alberto Trevisan - Secr. Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer
Rodrigo Nogueira Infante - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
Rosane A. Sousa - Prefeitura Municipal de Andradas
Sandra de Cassia Lopes - Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

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 ANDRADAS 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.
Uma dúvida pendente, da reunião passada, se refere ao "Pico do Gavião". Se este está dentro dos limites municipais de Andradas. O representante do IBGE,
Rodrigo Infante, esclareceu que o Instituto segue os limites legais em vigor, homologados pelo IGA, "Instituto de Geociências Aplicadas". Que, aquele limite é
descrito no decreto-lei 148 de 17/12/1938 como: "...continua pelo espigão que deixa à direita os córregos da Prata e da Cachoeira, e, à esquerda, o ribeirão
dos Cocais e o córrego do Óleo, até o Pico do Gavião, na serra do Caracol; continua pelo divisor de águas do ribeirão da Prata e Córrego do Tamanduá..."
Assim, foi explicado que o "Pico do Gavião" é uma das referências que integra a divisão do Estado de Minas Gerais com o Estado de São Paulo, sendo
assim pertencente aos dois, cada qual com o seu lado. E que, caso a administração municipal discorde da interpretação da lei definidora dos limites, ou seja
necessária uma verificação de precisão, que a questão seja encaminhada para o gestor responsável pela Divisão Político-administrativa no Estado, o IGA -
Contatos do IGA: tel(31)3219-9409; email:faleconosco@iga.br . 

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?
Não. Por quê?
Porque o PSS/Mensalistas já encerrou inscrições e p/ o PSS/Recenseador não há ainda as informações. 

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: Rosane A. Souza, Assessora de Imprensa da Prefeitura, oferece apoio na marcação de uma coletiva de imprensa para a divulgação do
PSS/Recenseador.
Apoio de líderes local: Registra-se aqui o importante apoio de Gisele Acacia Ramos na divulgação da vaga de ACI entre os alunos de informática do CVT.
Outras formas: Hélio Alberto Trevisan, Secretário de Educação, oferece divulgação através de bilhetes distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Não. Por quê?
Por quê, protocolarmente, enviamos as características do posto através de comunicação oficial.

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Prefeitura manifestou interesse em apoiar. Foram enviadas as características desejáveis do Posto de Coleta por email, junto à proposta de
minuta de apoio. Aguarda-se a oficialização.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): incluído
Comunicação (telefone, banda larga, fax): acesso incluído, 
Segurança: nada a registrar até que seja definido oficialmente o local.

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: Gisele, coordenadora geral do CVT, ofereceu espaço físico para a realização do treinamento dos recenseadores no município. Ficou
combinada uma visita ao CVT em data a ser agendada e a posterior oficialização deste apoio.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): incluído.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): acesso incluído.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foi convidada para compor a Comissão, a partir desta reunião, a já citada Sra. Gisele Acacia de Oliveira Ramos, Coordenadora Geral do CVT - Centro
Vocacional Tecnológico do município; em reconhecimento ao seu interesse e empenho demonstrados na divulgação do PSS e pela possibidade de cessão
de espaço físico para o treinamento. Também integra atualmente a Comissão a Sra. Rosane Souza, Assessora de Imprensa da Prefeitura Municipal de
Andradas, que apresentou interesse em colaborar na divulgação dos preparativos para o Censo 2010.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Processo Seletivo Simplificado(PSS): Foi requisitado aos membros, auxílio na divulgação da data modificada da prova para os mensalistas(13/12/2009) e
apresentado o quadro de inscrições no município, com a ressalva que não se tratavam de informações públicas e que, perante elas, temos a obrigação legal
de manter o sigilo, conforme o exposto na RCD 08/2009, apresentada na primeira reunião desta Comissão.

Base Territorial (BT): Foi realizada a demonstração dos croquis impressos das localidades do município; os distritos de Gramínea e Campestrinho e os
Aglomerados Rurais do Clube de Campo U.V.A., de São José da Cachoeira e do Óleo. Com o auxílio de um notebook, foi apresentado o aplicativo Geobase
e o procedimento adotado pelo IBGE na atualização da Base Territorial. Assim como a explicação do objetivo do Georeferenciamento na identificação do
setor pelo recenseador e da associação dos vetores (desenhos) do mapa ao Banco de Dados de Cadastro dos Endereços, tanto objetivando a facilitação da
coleta, do controle de produtividade e qualidade sobre ela e, como meta final, a elaboração de um Sistema de Informação Estatística de Base Cartográfica
Digital.

Sobre a disponibiliazação dos dados; Elvira Gessoni, Secretária Municipal de Saúde, falou da necessidade de sua Secretaria "conhecer" melhor a população
de algumas áreas rurais, para o planejamento e desenvolvimento do seu trabalho; se haveria informações particularizadas a respeito de algumas áreas
específicas. Ela foi informada, pelo representante do IBGE, que somente à medida que algumas localidades atingem mais de 50 domicílios, ou são
delimitadas por leis específicas, é que são isoladas estatísticamente. Que, fora estes casos, o IBGE divide a área rural de um município em setores e que,
respeitando-se a divisão de setores pré-estabelecida no planejamento da Base Territorial do município, é possível setorizar também a informação. Que, para
isso, basta apenas que nos solicite os dados, informando a área desejada, sendo parte integrante de nossa missão atendê-la.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Todos os órgãos/entidades convidados compareceram.

AGRADECIMENTOS: Registrou-se o apoio de Benedito Spezzi, membro desta Comissão, e dos senhores João Tonom,"Delfin" e "Zico", funcionários da
prefeitura, no auxilio na identificação dos Aglomerados Rurais do município. De Sandra Lopes, também integrante desta Comissão, na identificação de
toponímias de logradouros. Da Coordenadora Geral do CVT, Gisele Ramos, convidada a compor a Comissão, na divulgação do PSS entre os alunos de sua
instituição, especialmente quanto à vaga de ACI que estava com baixa concorrência até a sua intervenção. Antecipa-se agradecimentos à Prefeitura
Municipal de Andradas, representada por seu prefeito, Ademir dos Santos Perez, pela manifestação de seu interesse em oferecer todo o apoio logístico e de
infra-estrutura solicitado; esperando-se que , assim, tal atitude seja oficializada em um contrato de parceria entre esta Prefeitura e o IBGE.

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.


