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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 16 dias do mês de Novembro de 2009, às 9:00, no sede da Câmara, do município, FARIA LEMOS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) OSCAR TONA JÚNIOR representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

ANT?IO GERALDINO SIM?S DE OLIVEIRA - C•ARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
HUIGUER MEDEIROS FERREIRA DA SILVA - POL?IA MILITAR DE MINAS GERAIS
JOS?CL?IO ALVES TERRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
LANDER DE OLIVEIRA COSTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
MARCO AUR?IO KNAIP CALDAS - POL?IA MILITAR DE MINAS GERAIS
WALTER L?IO VENTURA - C•ARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS

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 FARIA LEMOS 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: divulgando em 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: já disponibilizado pela Prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): a Prefeitura também disponibilizará o mobiliário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): colocará à disposição 
Segurança: o local é junto à Secretaria de Saúde e oferece total segurança

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Não. Por quê?
Não foi abordado este assunto

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 sr. Oscar Tona Júnior 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 Faria Lemos encontram-se concluídos e mostrou como ficou a estrutura territorial de Faria Lemos 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 7 setores censitários, sendo 3 urbanos e 4 rurais e, dentre estes, está o setor especial de Aglomerado Rural formado pelo Povoado de
Cafarnaum. Explicou que não houve alteração em relação ao último Censo.  Fez 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 a 350 domicílios e em zona rural fica entre 150 e
250 domicílios. A média de domicílios nos setores de Carangola ficou assim constituída: em zona urbana, 295 e na zona rural foi de 135. Dando
prosseguimento, fez uma abordagem sobre o Processo Seletivo Simplificado apresentando o nº de 7 inscritos para o concurso da vaga de 1 Agente
Censitário Supervisor. As provas serão aplicadas no dia 13 dezembro  em Carangola. Quanto ao local e o horário das mesmas esclareceu que estas
informações constarão no cartão de confirmação de inscrição que a referida empresa enviará para cada candidato que se inscreveu. Disse para os presentes
que as inscrições tiveram adiamento em virtude da mudança da data de aplicação das provas do ENEM e também da greve dos Correios. As inscrições
encerraram-se no dia 25 de outubro passado, as feitas pela internet, e dia 15 de outubro pelos Correios. Sobre o Posto de Coleta, o Prefeito José Clério disse
que já providenciou o local; será na rua São Sebastião, 331, local com entrada independente e que oferece segurança para os equipamentos que o IBGE irá
instalar. Lander perguntou se há possibilidade de candidatos residentes fora do município se inscreverem para este município. Oscar lhe responde que existe
esta possibilidade. Antônio Geraldino perguntou sobre os limites com o município de Caiana, se o mesmo está bem definido. Oscar lhe respondeu que está
bem definido e que com o equipamento GPS as invasões de setores e municípios ficam bem mais difíceis de acontecerem. Não havendo nada mais a ser
tratado foi dada esta reunião por encerrada sendo a próxima a ser agendada obedecendo ao cronograma do Censo. Esta Ata foi lavrada, lida e após
aprovada, assinada por todos os presentes.

Faria Lemos, 16 de novembro de 2009.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Todos os Órgãos convidados 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.


