
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 15:30, no Palácio dos Ferroviários, do município, ARAGUARI, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) José Eduardo Franco representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Concei? Peixoto do Prado - Sindicato dos Produtores Rurais
Fabiana Scalon Sivieri - Secretaria Municipal Educa?
Fabio de Divino de Oliveira - Secretaria de Planejamento
Joaquim Naves de Oliveira Filho - EMATER
Luiz Renato Siqueira - Prefeitura Municipal de Araguari
Marcos Coelho de Carvalho - Prefeitura Municipal de Araguari

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 ARAGUARI 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.
Como a Prefeitura não viabilizou por lei as correções do memorial descritivo dos bairros, constantes do Plano Diretor do município, não será possível
trabalhar o censo 2010 por bairros no município de Araguari em virtude de cumprimento de prazos pelo IBGE.

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: Houve divulgação na rádio Araguari, através de entrevistas agendadas pelo membro da comissão, sr. Rudney.
Apoio de líderes local: Foi divulgado pela Sec. de Educação nas escolas, pelo CDL através de e-mail a pessoas cadastradas em seu banco de dados e
distribuição de cartazes em diversos pontos da cidade.

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: Será instalado no mesmo endereço da Agência.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Sec. de Educação está verificando a possibilidade de ceder 30 carteiras e 45 cadeiras escolares.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será utilizada a estrutura montada na Agência.

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: O Diretor de Planejamento agendará junto a SAE a cessão de local para treinamento dos ACMs e supervisores.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O local cedido pela SAE dispõe de toda infra estrutura.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
2.1-Foi informado que serão contratados 1 ACM, 13 Supervisores, 1 ACI e 90 recenseadores.
2.3-Foi informado que o posto de coleta local será informatizado, com desktop, laptops e PDAs, e como o espaço físico da agência comporta, ele será
instalado no mesmo endereço.
2.5-Foi informado que o treinamento do censo é em cadeia e terá 3 etapas, sendo a primeira para os funcionários da instituição, em seguida para os ACMs e
Supervisores e por último para os recenseadores.
2.6-Para o treinamento dos recenseadores, deverá ser consultado a disponibilidade de alguma escola, devido o grande número de pessoas e os
equipamentos a serem utilizados deverão ser alugados pelo IBGE.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
O servidor do IBGE, João Rodrigues Pinto, participou da reunião.
Não compareceram: CDL-Araguari, Polícia Militar de MG, IMA, Assoc. Comercial e Industrial de Araguari-ACIA, Juiz de Direito da Comarca de Araguari,
Câmara Municipal de Araguari, SAE-Superintendência de Água e Esgoto de Araguari e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araguari.

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.


