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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Novembro de 2009, às 19:00, no Prefeitura Municipal de Cláudio, do município, CLÁUDIO, 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:

Di?es David Salom? - Prefeitura Municipal de Cl?io
Girlene Alves Canhestro Rabelo - Prefeitura Municipal de Cl?io
J?o Greg? Ara? - Prefeitura Municipal de Cl?io
Jos?arci dos Santos - Centro de Refer?ia de Assist?ia Social - CRAS
Marcelo de Castro Almeida - Prefeitura Municipal de Cl?io
S? Maria da Silva - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustent?l de Cl?io

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 CLÁUDIO 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. Ressaltou no entanto, que todo o trabalho de atualização está dentro do
cronograma previsto. De acordo com o Senhor Presidente, a base territorial do município está concluída e contempla o perímetro urbano delimitado pela Lei
nº 1.136, de 06 de dezembro de 2006. Pedindo a palavra, o Senhor Jânio disse ter ocorrido recente ampliação do perímetro urbano, cujo projeto foi aprovado
pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo Municipal em outubro. Diante desta informação, ficou definida nova consulta ao Departamento Jurídico por parte
do IBGE, visando obter cópia da respectiva lei, como também proceder as devidas inserções no mapa municipal. Através de slides foram apresentados os
mapas de Monsenhor João Alexandre, dos povoados de Corumbá e Bocaína e do balneário Quintas do Lago, com os respectivos limites dos setores,
exemplificando o material cartográfico digital que será utilizado pelos recenseadores. Em seguida, o Senhor Presidente destacou que a Comissão terá
conhecimento da estrutura final da base territorial para a operacionalização do Censo, quer em reunião extraordinária com esta finalidade ou ordinária a ser
convocada para tratar também de outros temas previstos. Encerrando este tema, destacou o trabalho de pré-coleta,  que será realizado em abril e maio de
2010 pelos ACM/ACSs, visando as últimas atualizações da BT, ressaltando a importância da comparação do número de domicílios estimados pelo IBGE,
com o número de economias de água e ligações elétricas das concessionárias desses serviços.

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. Rádios e jornais locais.
Apoio de líderes local: Sim.
Outras formas: Sim. Principalmente avisos em igrejas, escolas e reuniões comunitárias e carro de som.

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 pela Prefeitura ou diligências junto a outros órgãos e entidades.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim.
Segurança: Sim. Principalmente em relação ao sigilo dos dados coletados.

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: Cessão de salas em escolas com infraestrutura adequada ((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.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Por motivo de licença-maternidade a Senhora Aparecida Enete de Oliveira Pereira Marcelino, Assessora de Promoção Social, será substituída, a partir desta
reunião, pelo Senhor José Darci dos Santos, Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS.

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 destacou a
necessidade de mais empenho e iniciativa locais na divulgação do teste seletivo para recenseador, com o objetivo de alcançar o maior número possível de
inscritos, considerando principalmente que a contratação destes depende de aprovação em teste final no treinamento, o que enseja a existência de
candidatos excedentes para eventuais convocações. Sobre este assunto, foi mencionado pelos Membros a necessidade de estímulo à inscrição de
moradores no distrito de Monsenhor João Alexandre e nos povoados de Bocaína e Corumbá, visando facilitar a cobertura dos setores rurais. Indagado sobre
a garantia de retorno do recenseador aos domicílios fechados, principalmente na área rural, o Senhor Presidente disse que, embora os recenseadores não
tenham um horário fixo de trabalho, a exemplo do ACM e ACSs, sendo exigido em contrato a dedicação de no mínimo 25 horas semanais, os controles
gerenciais e as supervisões realizadas indicarão quaisquer situações irregulares, ou não esperadas, permitindo a sua correção em tempo hábil. Além disto, a
remuneração por produção já é favorável ao combate à subenumeração, e não há dúvidas que o recenseador, por motivo de trabalho dos moradores,
viagens, dentre outros, terá que realizar sua tarefa à noite e finais de semana. 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:
Tribunal de Justiça de Minas Gerais-Comarca de Cláudio, Departamento de Agricultura da Prefeitura de Cláudio e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Cláudio.

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.


