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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 19 dias do mês de Novembro de 2009, às 19, no  Associação Comercial, Industrial e Agropecuári, do município, CAPINÓPOLIS, Estado MG, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Rahilda Prado de Faria representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

BERNARDES LUIZ DE LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINOPOLIS
DIOGENES PARREIRA DE SOUZA - SOCIEDADE CIVIL
JANEIR PARREIRA DE LIMA - LOJA MACONICA 
JOAO ALFREDO MARTINS DA SILVEIRA - SOCIEDADE CIVIL
JOSE HUMBERTO FONTOURA - IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA
JOSE MARIA MARTINS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VI?SA - UFV / CEPET
LUIZ ANTONIO MAIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINOPOLIS
MIGUEL APARECIDA NISRALA - ROTARY CLUB

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 CAPINÓPOLIS 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.
O servidor Marcos esclareceu que a atualização da Base Territorial será concluída até 31 de dezembro de 2009, devendo ser convocada uma reunião
extraordinária no início de 2010 para apresentar à Comissão o resultado final dos trabalhos.

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?
O assunto foi abordado na reunião anterior e as inscrições para o PSS já foram encerradas.

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: Sim.
Apoio de líderes local: Sim.
Outras formas: Sim.

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: Sim.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim.
Segurança: Sim.

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: Sim.



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
O Padre Samir Silva Souza, sacerdote e Pároco da Paróquia de São Pedro e São Paulo, deixa de ser membro dessa Comissão devido a sua transferência
para o Estado de São Paulo.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Também estavam presentes a senhora Neidiane Alves de Carvalho (representando a ACIAC) e o senhor Marcos Marinho de Medeiros, servidor do IBGE,
lotado na Agência de Ituiutaba.O senhor Bernardes, Controlador do Município, falou em nome da Prefeitura Municipal, colocando à disposição do IBGE uma
sala para instalação do Posto de Coleta no Centro de Geração de Renda, situado na Rua 98, nº 558, Centro, bem como o mobiliário, telefone e conexão
banda larga. Ficando assim definido, a senhora Presidente então, reafirmou a independência da empresa selecionadora (Cesgranrio) e falou sobre o PSS
dos recenseadores, esclarecendo que serão contratados 13 (treze) recenseadores em Capinópolis e mencionou ainda que as inscrições totalizaram 34 (trinta
e quatro), representando uma média de 11,33 candidatos por vaga. O senhor Bernardes teve suas dúvidas esclarecidas e garantiu atender todas as
necessidades do IBGE, e a senhora Presidente firmou o compromisso de apresentar aos membros da Comissão os contratados para os trabalhos do Censo,
conclamando todos a participar ativamente e acompanhar o trabalho dos supervisores e recenseadores do IBGE.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não puderam comparecer devido a compromissos de trabalho: a senhora Dinair Maria Pereira Isaac - Prefeita Municipal, Edmar José da Silva - Presidente da
ACIAC, Maria Zélia Cruz - Coordenadora de Pastoral da Paróquia São Pedro, Gladiston Pires dos Santos - Jornalista da Rádio Novo Tempo, Paulo Roberto
Dantas - Assessor II da Prefeitura Municipal e Waldeny Maria da Luz - Extencionista Agropecuário II da EMATER. O senhor Eudes Maciel de Lima -
Representante da Sociedade Civil, não compareceu por estar em viagem por motivos pessoais. 

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.


