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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Dezembro de 2009, às 14:30, no EM.  Afonso José da Silva, do município, CONFINS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Warley Cézar de Lana Higino representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

ŽGELA APARECIDA MARQUES RAMOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
GLAUCYARA EUSTQUIA DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
MARIA CECILIA FATIMA GUIMARAES MATOS - EM. AFONSO JOSE DA SILVA
SILVIA CRISTINA OLIVEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
VANDERLI MOREIRA DE CARVALHO - PREFEITURA MUNCIPAL DE CONFINS

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 CONFINS 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.
Antes de iniciar a reunião afirmou-se que a base territorial do município de Confins estava fechada e que haverá para o censo 2010, dez setores censitários
em Confins. Sendo 6 em Confins, 2 em Tavares. 1 em Lagoa dos Mares, todos urbanos, além de 1 rural. Frisou a dificuldade em se conseguir legislação no
município para defenir as áreas precisamente em Confins. Nisto, a senhora Sílvia tomou a palavra e disse que há legislação em Confins afirmando que não
há área rural em Confins e que há também uma legislação de bairros desde julho de 2008. O representante do IBGE deixou claro que já havia procurado
tanto o legislativo quanto o executivo na busca de tal legislação e que não a encontrara. A senhora Ângela disse que providenciaria tal legislação e
encaminharia ao IBGE, o  representante do IBGE deixou claro que veria a legislação mas caso esta não chegasse até o princípio de Janeiro, a base territorial
para o próximo censo seria considerada concluída. Pois como fora dito na reunião anterior o prazo para tais mudanças  em legislação era 30/08/2009. 

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: Divulgação em Jornais de  circulação local.
Apoio de líderes local: Nas celebrações religiosas poderia ser divulgado o PSS.
Outras formas: Uso de faixas.

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: Cessão de sala para este fim.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A cessão de mesas e cadeiras.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não
Segurança: A mesma que a prefeitura dispõe.

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: Sala de aula em escola do município.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O que a escola dispõe.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Falou-se da parte que fora acrescentada ao município em razão do acerto com o município vizinho de Pedro Leopoldo e referendado pelo IBGE, a senhora
Ângela disse que  com este acréscimo a área do município teve um pequeno acréscimo. O representante do IBGE disse que realmente isto ocorrerá e que
depois diria qual foi o aumento representado por esta área. Frisou-se da necessidade de maior participação da sociedade de Confins, uma vez que
novamente houveram faltas pontuais à reunião. Foi se falado que se contrataria 1 supervisor e que há havia ocorrido o processo seletivo para este fim além
de 5 recenseadores que serão contratados e selecionados a partir do ano que vem. As pessoas presentes acharam o número de moradores baixo, mas o
representante do IBGE disse basta olhar o número de residências que há no município e o cadastro de domicílios do IBGE, como o número e bem próximo,
tal afirmativa não se sustenta. Sem mais para o momento a reunião foi dada como encerrada.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Pároco da cidade, reperesentante da Associação Comercial e de Associação de Moradores, além da secretária de administração.

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.


