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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:00, no Sala de Reuniões da Prefeitura, do município, CAMPESTRE, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Donizetti Domingos representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

CARLOS AUGUSTO FLORES - Secretaria de Obras de Campestre
CLEVERSON MENEGUCCI - Emater - MG
ELIAS JORGE ZENUN - Sindicato Rural de Campestre
TATIANA MARIA SALOMÏ BORGES - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

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 CAMPESTRE 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.
Da primeira reunião ficou a pendencia relativa a dois bairros totalmente urbanizados, Loteamento Popular José da Silva Passos e Loteamento Popular
Agostinho Patrus, que estão legalmente fora do perimetro urbano. Com isto o presidente da CMGE perguntou sobre a regularização e o representante do
Departamento Municipal de Obras, Sr. Carlos Flores informou que a situação continua a mesma, ou seja, não houve atualização da lei do perimetro urbano.
Daí o presidente da CMGE informou que esse bairros na base territorial do Censo 2010, serão isolados em setores e classificados como aglomerados rurais
de extensão urbana,com isto constituindo  em duas áreas de apuração. 
  

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: Solicitação para divulgar em rádio e jornal locais
Outras formas: Afixação de cartazes em locais de maior fluxo de pessoas

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: Prevista a cessão de uma sala no CDT - Centro VocacionalTecnológico
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Serão cedidos pela Prefeitura e outros orgãos
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Poderá ser utilizada a estrutura já existente no local e providenciada a complementação pela Prefeitura.
Segurança: Não é necessário

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: Poderá ser utilizado o espaço no proprio Centro Vocacional Tecnológico, mediante agendamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Serão providenciados pela Prefeitura na ocasião da necessidade.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Utilização da estrutura do CVT e mediante agendamento, poderá ser utilizada uma sala de videoconferencia 



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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Presidente da CMGE explicou que o Censo Demográfico será um levantamento populacional  mais completo em relação a Contagem 2007 e Carlos Flores
perguntou sobre o sistema de coleta do Censo/2010 e o presidente da CMGE informou que será atraves do PDA, como foi já em 2007 e que os
recenseadores terão um cadastro de enderêços para se orientarem o que garantirá uma cobertura mais eficiente.
Tatiana perguntou sobre a época em que deverá estar montada a estrutura para funcionamento do posto de coleta, uma vez que a pesquisa será feita bem
mais adiante e o presidente explicou que o trabalho de campo está previsto para iniciar em 01-08-2010, mas que a estrutura deverá estar montada em
fevereiro/2010 porque as contratações do Agente Censitário Municipal e dos 3 Agentes Censitários Supervisores estão previstas para março/2009.
Perguntado sobre o porque dessa antecedencia nas contratações, o presidente explicou que o pessoal ACM/ACS vão trabalhar no cadastro de enderêços,
nas atualizações dos mapas que serão utilizados e estarão sendo treinados para execução da pesquisa.
Em seguida, o Presidente perguntou aos presentes se havia alguma colocação a ser feita, ao que foi respondido que nada havia, agradeceu as participações
de todos e declarou encerrada a 2ª reunião da CMGE/Campestre. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal de Vereadores

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.


