
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 15:00, no Gabinete do Prefeito, do município, CATUTI, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) João Gonçalves Filho representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Cl?ia Silveira Cardoso - Prefeitura Municipal
Jos?arlos dos Santos - Prefeitura Municipal
Jos?arciso Gomes - Prefeitura Municipal
Jos?enilson da Silva Costa - Prefeitura Municipal
Maria Nilza Pereira Barbosa - Secretaria de Educa?
Silvanir Francisco de oliveira - Secretaria de Educa?
Waldemar Ferreira Costa  - Prefeitura Municipal

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 CATUTI 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.
Em relação à BT (Base Territorial) foi mostrado que o IBGE possui o sistema de controle de coleta no município via Google Earth e que o problema que
ocorre na região do Pé do morro não ocorrerá mais tendo em vista que os pontos de GPS tirados fora do município terão que ser alocados para o município
correto, o que já aconteceu em 2007 e foi entregue por Cláudia, secretária de controle Interno da Prefeitura um mapa com todas as estradas rurais do
município o que nos ajudará a divisão de alguns setores rurais com muitos domicílios, em relação aos demais aspectos a BT no município está encerrada. Os
membros da comissão destacaram a importância do sistema de pontos coleta e setor e a digitalização da Base, pois melhoram a cobertura e o
gerenciamento na zona rural e o cuidado com as invasões intermunicipais.

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: Vão colaborar  e já colaboraram, com a divulgação nas rádios, inclusive foi agradecido a divulgação pelo presidente.
Apoio de líderes local: Divulgação no CMDRS nas Associações, na Igreja local, Escolas e PSF.
Outras formas: Houve o apoio e haverá no processo de recenseador com a distribuição de panfletos produzidos pelo IBGE.

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: A Comissão através do chefe de Gabinete, assumiu o compromisso de ceder um espaço adequado ao IBGE.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): o local será servido de mobília necessária.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A comunicação de internet no município está iniciando e ainda é fraca, entretanto, se ela for útil, o município se
prontifica a disponibilizar. Telefone foi confirmado.
Segurança: O município é muito tranquilo em relação à segurança e os próprios guardas da prefeitura podem assegurar o local.

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: A Comissão cederá o espaço, principalmente nas escolas.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Já faz parte do local onde funcionará.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Também será disponibilizada.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Vão ser substituídos os integrantes da Funasa e a Enfermeira do município que não poderão participar mais da Comissão.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi levantado pelos membros o processo de admissão e a possível forma de como o IBGE faz para recensear os trabalhadores temporários, foi explicado
pelo presidente que todo processo é feito mediante Processo Seletivo Simplificado e que o IBGE nem faz parte na aplicação, só ajuda a divulgar e que usa
de todos os meios para capacitar os Recenseadores para coletarem os trabalhadores temporários bem como todos os moradores que não estão presentes
mas fazem parte do município, segundo o critério do IBGE que é exaustivamente reforçado em treinamento acompanhado pelos supervisores e possui crítica
no aparelho de coleta. Foi mostrado vídeo informativo do Censo 2010 e mostrado através de Slide a situação da população do município e sua relação com o
Fundo de Participação Municipal e com outros indicadores que são fundamentais para o município com turmas de PSF e Postos de saúde o que foi reforçado
pelo Enfermeiro coordenador do PSF Sr. José Renilson.Foi mostrado slide com o andamento do concurso de mensalista  e candidato por vaga e a função de
cada agente no Censo 2010. Em ralação ao posto de coleta foi mostrado as exigências que o posto requer, inclusive entregando o ofício em mãos do 
Senhor José Narciso, chefe de gabinete, para providências até o dia 15 de Dezembro.Foi mostrado os critérios e o tempo que é dedicado ao treinamento
para que os servidores do IBGE sejam capacitados  e está aptos a coletar com qualidade.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Cartório de Registro Civil
Emater
CMDRS
Igreja
Câmara Municipal
Escolas

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.


