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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 26 dias do mês de Novembro de 2009, às 16:00, no Prefeitura Municipal de Camo do Cajuru, do município, CARMO DO CAJURU, 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:

Geraldo C?r da Silva - Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru
Gleice Nascimento Guimar? - Servi?Aut?uico de gua e Esgoto de Carmo do Cajuru - SAAE
Ilda Nogueira Mano Dias - Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru
Jamilson Wagner de Andrade Carvalho - Emater MG
Jos?ust?io Nogueira - FUNASA
Roberto de Souza Fonseca - C?ra Municipal de Carmo do Cajuru

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 DO CAJURU 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.
Segundo o Senhor Presidente, o programa SISMAP não foi disponibilizado até esta data, razão pela qual a Base Territorial não será apresentada nesta
oportunidade através desta ferramenta, conforme mencionado na reunião anterior. Não obstante, todo o trabalho de atualização está dentro do cronograma
previsto. De acordo com o Senhor Anselmo, a BT do município não foi concluída ainda, pois, atendendo solicitação do Executivo Municipal, devidamente
discutida na reunião de instalação dessa CMGE, o IBGE aguardaria por cerca de trinta dias o envio e aprovação de lei ampliando o perímetro urbano do
distrito sede de Carmo do Cajuru, bem como a delimitação do perímetro urbano do distrito de Bom Jesus de Angicos. Considerando que isto não ocorreu,
inclusive até a presente data, segundo a Senhora Juliana, Advogada da Prefeitura e hoje representando o Senhor Geraldo César, e em face do esgotamento
do prazo desta etapa, prevalecerá para fins operacionais do Censo 2010 as seguintes situações, já contempladas na atualização da BT: os locais
denominados Nova Vitória e Cidade Nova II, ambos contíguos ao perímetro urbano legal, conforme imagens GOOGLE apresentadas, foram subdivididos e
passaram a constituir um setor censitário de código 40 (área urbanizada localizada em área rural); será submetido à aprovação do Prefeito Municipal os
limites urbanos para fins censitários da sede do distrito de Bom Jesus de Angicos, conforme imagem também apresentada, em face da inexistência de limites
legais definidos em lei municipal, ocorrendo o mesmo com o distrito de Santo Antônio da Serra, cuja homologação pelo Instituto de Geociências
Aplicadas-IGA, se deu após a reunião de instalação desta Comissão. Em seguida, foi mencionada pelo Senhor Presidente a possibilidade de criação de
setores nos locais denominados Retiro do Lago e Condomínio Pedra do Calhau, localizados às margens da Represa do Cajuru, desde que sejam
considerados como área urbana em lei municipal, ou, inexistindo, se atendidos os critérios do IBGE que regulamentam este assunto. Para tanto, solicitou à
Senhora Juliana, a verificação e confirmação da existência de legislação pertinente. Finalizando este tema, o Senhor Presidente destacou que a Comissão
terá conhecimento da estrutura final da base territorial, quer em reunião extraordinária com esta finalidade ou ordinária a ser convocada para tratar também
de outros temas previstos, destacando, ainda, o trabalho de pré-coleta que será realizado em abril e maio de 2010 pelos ACM/ACSs, tendo em vista as
últimas atualizações da BT. Neste sentido, ressaltou a importância da comparação do número de domicílios com o número de economias de água e ligações
elétricas das concessionárias desses serviços, entre outros indicadores, visando facilitar o trabalho do recenseador e garantir a melhor cobertura por ocasião
da coleta do Censo 2010.

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, em todas as mídias disponíveis, principalmente rádio e jornais.
Apoio de líderes local: Sim.
Outras formas: Carro de som, avisos em igrejas e escolas.

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. Cessão tanto por parte do Executivo Municipal quanto por outras Instituições representadas, bem como diligências junto a entidades e
empresas privadas, se necessário.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim. No mínimo com as condições necessárias para sua instalação pelo IBGE.
Segurança: Sim. Não só em relação à segurança dos equipamentos, mas também no que se refere à garantia do sigilo das informações coletadas.

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. Principalmente cessão de salas em escolas com recursos necessários à capacitação da equipe de recenseadores (TV, vídeo/DVD,
data-show, etc.).
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:
Foram apresentados os resultados das inscrições para o processo seletivo de ACM/ACSs no Município. Na oportunidade, o Senhor Presidente ressaltou a
necessidade de muito empenho e iniciativa locais na divulgação do teste seletivo para recenseador, com o objetivo de alcançar o maior número possível de
inscritos, inclusive moradores nos demais Distritos, considerando principalmente que a contratação destes depende de aprovação em teste final no
treinamento, o que, por si só, justifica a necessidade da existência de candidatos excedentes para eventuais convocações. Neste sentido, o Senhor Roberto,
representante da Câmara Municipal, enfatizou o uso da rádio local, que estará de portas abertas para a divulgação gratuita de temas de interesse do Censo
2010.  Sobre os treinamentos das equipes que irão atuar no Censo 2010, o Senhor Presidente destacou que ocorrerão em cadeia, onde serão treinados,
primeiramente, os servidores do IBGE, na segunda etapa, realizada em pólos, o ACM e ACSs, e na terceira etapa, o treinamento dos recenseadores, que
deverá ser realizado no próprio município. Para tanto, solicitou o apoio da CMGE para a indicação e cessão do local com a infraestrutura mais adequada.     

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Com as devidas justificativas, foram representados nesta reunião os membros efetivos Geraldo César,  por Juliana Pereira Valadão Corgosinho, e Ilda
Nogueira, por Daniel da Silva. Não compareceu o Senhor José Claret Pimenta.

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.


