
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 19:00, no Câmara Municipal de Carmo da Mata, do município, CARMO DA MATA, Estado MG, foi realizada a
2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Anselmo de Moura representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Alex Sander Oliveira da Silva - Empresa Brasileira de Correios e Tel?afos
Euler Bernardes do Nascimento - C?ra Municipal de Carmo da Mata
Jos??io de Oliveira - Associa? Comercial e Industrial de Carmo da Mata - ACICAM
Marcos Vin?o Cardoso - Servi?Aut?o de gua e Esgoto - SAAE
Olady Aleixo J?r - Prefeitura Municipal de Carmo da Mata

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 CARMO DA MATA 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 Senhor Presidente destacou que a apresentação da BT aos membros da Comissão tal como esclarecido na reunião de instalação, com a utilização do
programa SISMAP, ainda não será possível. No entanto, foi apresentada a estrutura territorial definitiva do município para o Censo 2010, uma vez que a
ampliação do perímetro urbano nos limites do distrito industrial já foi contemplada na atualização da Base Territorial (BT), bem como não foram apresentadas
novas alterações cadastrais passíveis de atualização. A divisão territorial do município contará com 24 setores censitários, dos quais 15 urbanos e 9 rurais.
De acordo com os resultados de 2007, foram recenseados xxxxxx domicílios. Esse número está sendo atualizado com base em cadastros das
concessionárias de energia elétrica e água e esgoto, além de ser, ainda, objeto de atualização pela equipe de ACM/SCSs em atividade denominada
Pré-coleta, que deverá ocorrer nos meses de abril e maio. 

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: Sim. Todas as disponíveis no município.
Apoio de líderes local: Sim. 
Outras formas: Se necessário.

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, com ênfase para a cessão, não só pelo Executivo Municipal ou outra Instituição, desde que seja o mais adequado.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim. No mínimo com condições favoráveis para instalação pelo IBGE.
Segurança: Sim. Tanto dos equipamentos quanto o sigilo do material coletado.

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 município conta com escolas equipadas com os recursos necessários, cujos espaços poderão ser cedidos.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Tendo em vista os resultados das inscrições para o PSS de ACM/ACSs no Município, o Senhor Presidente ressaltou a necessidade de maior empenho e
iniciativa da Comissão na divulgação do teste seletivo para recenseador, cujo quadro de vagas é maior e, portanto, desejável um quantitativo de candidatos
que permita eventuais substituições, principalmente porquê a contratação destes está vinculada à aprovação em teste final no treinamento. Desta forma
poderão ser evitadas convocações de recenseadores de outros municípios. Em seguida o Senhor Presidente mencionou a estrutura de treinamentos para o
Censo 2010, que ocorrerá em cadeia, onde, na primeira etapa, serão treinados os servidores do IBGE, na segunda, realizada em pólos, o ACM e ACSs, e na
terceira etapa o treinamento do recenseador, que ocorrerá no município. Para tanto, solicitou o apoio da CMGE para a cessão do local com a infraestrutura
mais adequada.     

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não compareceram as representantes das Secretarias de Educação e Saúde.

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.


