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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Novembro de 2009, às 18:00, no sede da Câmara, do município, DIVINO, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) ANTÔNIO JOÃO DE SOUZA representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

GILBERTO FERREIRA CORR? - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
JOS?CARLOS ALVES GIVISIEZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
MAZENI JUSTINIANA HENRIQUES LEAL - C?ra Municipal
SIRLON MARTINS DA SILVA - Secretaria Municipal de Educa?
TACIANA BOIM BRUM - Secretaria Municipal de Sa?

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 DIVINO 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.
Não.

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?
Apoio de líderes local: COM A DIVULGAÇÃO NAS COMUNIDADES QUE REPRESENTAM

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: o representante da Prefeitura assumiu o compromisso de manter contato com o Prefeito visando obter o espaço
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): da mesma maneira
Comunicação (telefone, banda larga, fax): outro assunto a ser levado ao conhecimento do Prefeito
Segurança: Idem

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Não. Por quê?
Este assunto não chegou a ser abordado nesta reunião

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Não. Por quê?
Este assunto também não foi abordado

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Assumindo a palavra, o Presidente desta CMGE, Antônio João de Souza, agradece a presença de todos e inicia distribuindo o folder do município e, em
seguida comunicou que os trabalhos da Base Territorial do município de Divino encontram-se concluídos e mostrou como ficou a estrutura territorial para
efeito de Censo, apresentando a seguinte informação: não existe nenhum problema de limites, sejam eles de ordem inter ou intramunicipal. Efetuou-se a



divisão do território em 41 setores censitários distribuídos na área municipal. Esta divisão ficou efetivada da seguinte forma: no distrito sede são 18 setores
urbanos e 18 rurais. No distrito de Bom Jesus de Divino, é 1 setor urbano e 3 rurais e no distrito de Viletes é 1 urbano e 4 rurais. Enfatizou que dentre os
setores rurais de Bom Jesus de Divino existe um que é pertence à área do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Esclareceu que as divisões dos setores
urbanos obedeceram aos critério quantitativo de domicílios e quanto aos dos Viletes foi aplicado o critério legal uma vez que o referido distrito foi
recentemente criado. Também foi feita uma abordagem sobre o quantitativo de domicílios por setor censitário explicando novamente os critérios utilizados
para se formá-los. Em zona urbana o número varia entre 250 e 350 domicílios e em zona rural fica entre 150 e 250 domicílios. Apresentando dúvidas, os
representantes da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde e do sindicato dos Trabalhadores Rurais, perguntaram a respeito da função desta
Comissão. Antônio explicou que a CMGE tem por objetivo a formação de uma parceria entre IBGE e a sociedade local, visando o acompanhamento e uma
participação efetiva nos trabalhos de Geografia e Estatística realizados no município e que, para os Censos 2010, realizarem diretamente o
acompanhamento e contribuindo para o alcance dos objetivos, que é a total cobertura do território divinense, além de contribuirem em outras áreas tais como
a instalação do Posto de Coleta e divulgação dos trabalhos censitários. Prosseguindo, falou sobre o Processo Seletivo Simplificado apresentando o número
de inscritos para o concurso das vagas apresentadas para Divino, que são 5 Agentes Censitários supervisores e 1 Agente Censitário de Informática. Foram
40 candidatos que se inscreveram para os cargos de ACS e 6 para o cargo de ACI. As provas serão aplicadas dia 13 de dezembro em Carangola. O local e
horário será definido pela Fundação Cesgranrio. Esclareceu que estas informações constarão do cartão de confirmação de inscrição que a referida empresa
enviará para cada candidato que se inscreveu. Dando prosseguimento, Antônio falou a respeito da necessidade de se instalar o Posto de Coleta Municipal,
local onde se administrará o Censo neste município. Falou da importância deste local uma vez que Divino será sede de subárea. Lembrou que este local
deverá ter acesso facilitado, oferecer segurança pois o IBGE manterá ali equipamentos de informática, além de oferecer independência ao contratado
ACM/ACS, pois o horário de funcionamento deverá ser compatível com o que é estabelecido pelo IBGE, ou seja, das 8 às 18 horas. Com a palavra o
Secretário de Administração da Prefeitura, sr. José Carlos Alves Givisiez, disse que ainda não tinha acertado com o sr. Prefeito a respeito do local e que
oportunamente o faria. Antônio argumentou que o IBGE está solicitando que o endereço do Posto de Coleta seja informado até o dia 15 de dezembro pois o
Órgão irá montar toda logística de distribuição dos equipamentos e material a ser utilizado no Censo 2010. O sr. José Carlos disse que se comprometeria a
informar tal endereço em tempo hábil. Não havendo nada mais a ser tratado e não ocorrendo nenhuma manifestação por parte dos presentes, foi dada esta
reunião por encerrada e a próxima a ser marcada obedecendo-se ao cronograma dos Censos 2010. Esta Ata foi lavrada, lida e, após aprovada, assinada por
todos os presentes.

Divino, 18 de novembro de 2009.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Emater-MG, escritório local

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.


