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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 20 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:00, no SEDE DA PREFEITURA, do município, CÓRREGO DANTA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MARCOS ROBERTO APOLINARIO representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

CESAR AUGUSTO DE MATOS - PREFEITURA MUNICIPAL
CLAUDINEY FERREIRA CRESCENCIO - CAMARA MUNICIPAL
HILDA APARECIDA DE MESQUITA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DANTA
JACQUELINE BERNARDES ESTEVAM AFONSO - ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO EVANGELISTA
LUIZA AMELIA COIMBRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 CÓRREGO DANTA 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.
Foi apresentado o trabalho feito na base territorial do município até o momento, como as subdivisões de setores feitas para melhorar a coleta dos mesmos,
onde os membros puderam conferir e opinar sobre a qualidade do trabalho efetuado. Houve manifestação favorável a isso dos representantes da Prefeitura e
da Câmara Municipal. 
Explicou-se a possibilidade de apuração e desagregação dos dados censitários, através de melhorias e inovações no sistema de coleta do Censo 2010. 
A CMGE foi informada de que os trabalhos externos de base territorial, em Córrego Danta, estão concluídos.

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: Divulgação na rádio local e informativos da Prefeitura.
Apoio de líderes local: Apoio das direções das escolas municipais, vereadores, entidades religiosas, etc.
Outras formas: Distribuição de material de divulgação nos domicílios pelos Agentes de Saúde.

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: Será disponibilizado pela prefeitura, conforme compromisso assumido pelo Sr. Cesar Augusto de Matos, Chefe de Gabinete.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será disponibilizado pela prefeitura.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será analisado pela prefeitura a viabilidade de comunicação.
Segurança: Será disponibilizado espaço seguro e privativo.

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: Escolas da rede municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será analisado pela prefeitura a viabilidade de comunicação.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Convidar representantes de sindicatos e de entidades religiosas, clubes de serviços, associações comunitárias e entidades de classe. 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidente agradeceu o apoio da prefeitura na divulgação do PSS para ACM/ACS.
Foi comentada a dificuldade de cobertura dos setores, principalmente dos setores rurais.
Onde o presidente da comissão expôs as dificuldades em se encontrar - no município - pessoas dispostas a executarem o trabalho de recenseador e afirmou
que pessoas do município têm mais facilidade para realizar em menor tempo tão árdua tarefa. 
Houve compromisso da CMGE de intensificar a divulgação do PSS para recenseadores. 
Além disso, o Sr. Cesar, Chefe de Gabinete, se dispôs a utilizar recursos e a estrutura da Prefeitura para facilitar o transporte de recenseadores.
O presidente finalizou ressaltando a importância de acompanhamento da etapas de trabalho do Censo por parte dos membros da CMGE, para que dúvidas e
questionamentos sejam sanados prontamente e garantindo uma melhor interação entre o IBGE e a CMGE.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

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.


