
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 14:00, no Câmara Municipal de Conceição do Pará, do município, CONCEIÇÃO DO PARÁ, 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:

Esa?n?ves Neto - Emater MG
Jos?anoel Vicente - C?ra Municipal de Concei? do Par?
Juliana Concei? de Freitas Santos Bicalho - Prefeitura Municipal de Concei? do Par?
Lucimar Lopes Viegas - Sindicato dos Trabalhadores Rurais

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 CONCEIÇÃO DO PARÁ 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.
Conforme estabelecido na reunião anterior, o Senhor Presidente relatou sobre as providências tomadas durante toda a manhã deste dia, acompanhado do
Senhor Esaú G. Neto, como tentativa de dirimir as dúvidas sobre os limites com o município de São Gonçalo do Pará. Foram marcados vários pontos de
coordenadas ao longo da área em questão e, posteriomente, descarregados em "software" específico, contendo a carta topográfica que abrange a região. No
entanto, tal providência não foi suficiente para a análise e resultados definitivos. Diante disto, destacou que a solução ficará a cargo do IGA, que, segundo
informações de membros da Comissão, já foi acionado pela Administração Municipal com este objetivo. Os desdobramentos pertinentes, portanto, serão
tratados em caráter definitivo em reunião extraordinária, tão logo ocorra a manifestação oficial desse Instituto.

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 veículos de comunicação disponíveis.
Apoio de líderes local: Sim, especialmente igrejas, movimentos comunitários e os próprios Executivo e Legislativo municipais.
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: sob a forma de cessão, como contrapartida do município para a realização do Censo 2010.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim. No mínimo local com disponibilidade para instalação pelo IBGE, proporcionando redução de custos.
Segurança: os membros presentes estão cientes da importância da segurança, não só dos equipamentos, mas sobretudo para garantir o 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: Cessão de sala dotada dos recursos necessários à capacitação da equipe de recenseadores (TV, vídeo/DVD, data-show, etc.), ou diligências



nesse sentido.
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:
Após apresentação dos resultados das inscrições para o PSS de ACM/ACSs no Município, o Senhor Presidente destacou a necessidade de maior empenho
e iniciativa locais na divulgação do teste seletivo para recenseador, visando o maior número possível de inscritos, no sentido de facilitar eventuais
substituições e, principalmente, evitar a necessidade de convocação de recenseadores de outros municípios. Em seguida, salientou que a contratação dos
recenseadores está condicionada à aprovação em teste final no treinamento, como forma de assegurar a devida capacitação da equipe de campo. Sobre a
estrutura de treinamentos para o Censo 2010, o Senhor Presidente destacou que ocorrerá em cadeia, sendo treinados, na primeira etapa, os servidores do
IBGE, na segunda, realizada em pólos, o ACM e ACSs, e na terceira etapa, que ocorrerá no município, o treinamento do recenseador. Para tanto, desde já
solicitou o apoio da CMGE para a indicação/cessão do local com a infraestrutura mais adequada.  

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
O Senhor Presidente lamentou a realização da reunião com a ausência de vários membros, dizendo que, pela importância do papel da Comissão no
acompanhamento de todas as atividades relacionadas com o Censo 2010, espera maior participação nas reuniões futuras. Estiveram ausentes os
representantes das comunidades de Casquilho, Santana da Prata, São João de Cima e Bom Jesus do Oeste, além da representante Secretaria Municipal de
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.


