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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 13 dias do mês de Novembro de 2009, às 13:00, no sede da Prefeitura, do município, CAIANA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) SÉRGIO MOURÃO RODRIGUES representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

CENIR DANIEL RODRIGUES - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
EUNICE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
OSMAR CABRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
SIRLEY SOARES DA SILVA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
THAYSON BOAVENTURA MOREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA

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 CAIANA 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

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: na divulgação junto às comunidades que representam

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: com cessão de local pela Prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): da mesma forma
Comunicação (telefone, banda larga, fax): também haverá disponibilizaçãodestes recursos
Segurança: outro item abordado e que será atendido

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Não. Por quê?
Não foi este assunto abordado nesta reunião.

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Não. Por quê?
Este assunto também não chegou a ser abordado.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Assumindo a palavra o sr. Sérgio Mourão Rodrigues agradece a presença de todos e inicia distribuindo o folder do município e, em seguida, comunicou que
os trabalhos da Base Territorial do município de Caiana 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 13 setores censitários distribuídos na área municipal. São 7 setores urbanos e 6 rurais. Dentre os setores urbanos  estão os 3 AUIs, ou seja, Áreas
Urbanas Isoladas, criadas recentemente por Lei Municipal sendo eles: Divininho, Bananal e Dores de Minas. Além destes foi dividido um setor rural
obedecendo-se ao critério quantitativo de domicílios. Efetuou-se, também, a nova malha urbana criada pela mesma Lei Municipal que criou as AUIs citadas
acima. Enfatizou que estas são as principais alterações realizadas em relação à Base Territorial do Censo passado. Fez uma abordagem sobre o quantitativo
de domicílios por setor censitário explicando novamente os critérios utilizados para se formá-los. Em zona urbana o número varia entre 250 a 350 domicílios
e em zona rural fica entre 150 e 250 domicílios. A média de domicílios nos setores de Caiana ficou assim constituída: em zona urbana, 250 e na zona rural foi
de 140. Dando prosseguimento, fez uma abordagem sobre o Processo Seletivo Simplificado apresentando o nº de inscritos para o concurso da vaga de 1
Agente Censitário Supervisor (ACS). Foram 20 candidatos que se inscreveram para concorrer à vaga de ACS. As provas serão aplicadas no dia 13 dezembro
em Espera Feliz em local e horário a ser definido pela Fundação Cesgranrio. Esclareceu que estas informações constarão no cartão de confirmação de
inscrição que a referida empresa enviará para cada candidato que se inscreveu. Disse para os presentes que as inscrições tiveram adiamento em virtude da
mudança da data de aplicação das provas do ENEM e também da greve dos Correios. As inscrições foram encerradas no dia 25 de outubro passado, as
feitas pela internet, e dia 15 de outubro pelos Correios. Dando prosseguimento, o Sr. Sérgio falou da necessidade de se instalar o Posto de Coleta, local onde
se administrará o Censo neste município e onde ficarão os dois Agentes Censitários Supervisores que, por sua vez, irão efetuar o gerenciamento dos
trabalhos censitários recebendo os recenseadores. Lembrou que este local deverá ter acesso facilitado, oferecer segurança pois o IBGE manterá ali
equipamentos de informática, além oferecer independência aos contratados ACS uma vez que o horário de funcionamento do Posto de Coleta será de 8 às
18 horas. Perguntou o Sr. Osmar Cabral, quando houver recusa de informação ao recenseador, que atitude tomar. Respondeu o Senhor Presidente da
Comissão, que Iremos esgotar todos os recursos de comunicação incluindo a CGME para nos ajudar a sanar a questão. Frisou o Senhor Osmar se os novos
domicílios que surgirem serão recenseados. O senhor presidente, respondeu que sim. Ressalvou o senhor Sirley Soares da Silva Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais que irá divulgar o Censo de 2010 a cada contato que tiver. Não havendo nada mais a ser tratado foi dada esta reunião por
encerrada, sendo a próxima a ser agendada obedecendo ao cronograma dos trabalhos do Censo 2010. Esta Ata foi lavrada, lida e após aprovada, assinada
por todos os presentes.

Caiana, 13 de novembro de 2009.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
C^mara Municipal de Caiana

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.


