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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 20 dias do mês de Novembro de 2009, às 15:00, no plenário da Câmara Municipal , do município, CAPIM BRANCO, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Warley Cézar de Lana Higino representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Ivan Theodoro  Flores - Prefeitura Municipal de Capim Branco
LAFAIETE BARRETO - ASSOCIA?O DE MORADORES CIDADE NOVA
Paulo Furtado Leite - Prefeitura Municipal de Capim Branco

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 CAPIM BRANCO 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.
Na reunião anterior ficou uma dúvida quanto aos limites municipais entre Capim Branco e Esmeraldas, ficou esclarecido pelo representante do IBGE que os
limites entres estes dois municípios se dá no condomínio 7 Lagos, sendo que da entrada do condomínio até a rotatória, a rua 2 e o trecho da rua 12 paralelo
a rua 13 pertencem a Esmeraldas as demais pertencem a Capim Branco. Ficou claro também na reunião que os trabalhos referentes à base territorial no
município estão concluídos. O senhor Ivan questionou como ficou este trabalho, foi exposto aos presentes que Capim Branco terá 16 setores para o censo
2010, destes 3 serão totalmente rurais, 2 terão caracteristicas de urbanos embora estejam em área rural, e os demais urbanos. Foi afirmado que todos os
condomínios da cidade vão ser plotados nos mapas e, também, a região de Boa Vista.

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
Vídeo

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: Poderá ser utilizada espaço na rádio comunitária.
Apoio de líderes local: Os representantes de associações farão a divulgação entre as comunidades.
Outras formas: Carros de som na rua.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: tentar-se-á encontar um local adequado para este fim.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): tem que se apurar a possibilidade.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não
Segurança: A mesma que os órgãos públicos municipais dispõem.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?



Espaço Físico: Espaço em escolas públicas municipais.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O mobiliário das própria escolas.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Para recepção de chamadas o telefone da própria escola.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Durante a reunião o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, senhor Paulo Furtado Leite disse que faria um consulta junto ao chefe do
executivo da possibilidade de cessões dos espaços para a instalação do Posto de Coleta, para a realização dos treinamentos e também o fornecimento de
lanche para os treinandos. O senhor Lafaiete Barreto disse  que não haveria problema algum em ceder espaço na sede da associação comunitária para
realizar estes treinamentos, o representante do IBGE questionou-o quanto da adaptabilidade do local para a realização destas, nisto a comissão verificou que
talvez  não fosse viável para este fim. Também, os senhores Ivan e Paulo solicitaram ao representante do IBGE que fosse enviado um ofício ao chefe do
Executivo de Capim Branco com cópia ao secretário de Desenvolvimento Econômico elecando estas necessidades. Prontamente o senhor Warley disse que
após  a digitação desta ata, certamente faria o envio dos ofícios.  O senhor Ivan questionou ainda o conceito de domícilio de uso ocasional, uma vez que o
município tem um quantidade siginificativa destes estabelecimentos. O representante deixou bem claro que o morador do domícilio, respeitado alguns
procedimentos, é que tem que se declarar como morador ou não do município. Não cabe ao IBGE fazê-lo, apenas classificá-lo, pois ao fazê-lo
indiscriminadamente estar-se-ia contribuindo para a duplicação da população em locais diferentes, o que é ilegal. Após estes esclarecimentos deu-se por
encerrada a reunião.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Alguns membros que estiverem presentes na reunião passada.

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.


