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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Novembro de 2009, às 14, no prédio da Secretaria de Educação, do município, ITUIUTABA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Rahilda Prado de Faria representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

ANTONINO GUIMARAES DE OLIVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
BAUER LATERZA MUNIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
HILTON DINIZ - SOCIEDADE CIVIL
JOAO MOURA DA SILVA - CAMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
JOSEPH TANNOUS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
LAIDE EURIPEDES DA COSTA ASSIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA INEZ RODRIGUES GERVASIO - CAMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
MARTINHO CARLOS BATISTA - LOJA MACONICA 
ROMES JOSE VIEIRA CHAVES - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITUIUTABA
SILVONEI JOSE DE PAIVA - IGREJA CATOLICA APOSTOLICA ROMANA / DIOCESE DE ITUIUTABA
VALDECIR BARBOSA DE MEDEIROS - OAB/MG - 44a SUBSECAO
WELLINGTON SANTANA FERREIRA - FUNDACAO EDUCACIONAL DE ITUIUTABA - UEMG
WELLYDEN ULISSES DE FARIA - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 10a COMPANHIA INDEPENDENTE

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 ITUIUTABA 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.
O servidor Marcos esclareceu que a atualização da Base Territorial será concluída até 31 de dezembro de 2009, devendo ser convocada uma reunião
extraordinária no início de 2010 para apresentar à Comissão o resultado final dos trabalhos.

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?
Não. Por quê?
O assunto foi abordado na reunião anterior e as inscrições para o PSS já foram encerradas.

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.
Apoio de líderes local: Sim.
Outras formas: Sim.

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: Sim.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim.
Segurança: Sim.

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: Sim.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
O senhor Rodrigo Esteves de Melo, da EMATER, deixa de pertencer a esta comissão, por ter se mudado para outro município,e será solicitado que outro
representante da instituição o substitua. Passou a fazer parte dessa Comissão, a partir desta reunião, o senhor Romes José Vieira Chaves, representante do
Sindicato dos Produtores Rurais de Ituiutaba.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O senhor Hilton Diniz justificou o não comparecimento do senhor Francisco Roberto Rangel, devido a uma audiência marcada. O Cabo Ulisses sugeriu que
durante o treinamento, a Polícia Militar possa orientar supervisores e recenseadores sobre como se conduzir em áreas potencialmente inseguras na zona
urbana. A senhorita Rahilda lembrou que, em entendimento anterior com a Secretária de Educação, ficou acordado que o treinamento dos recenseadores
poderá ser feito em uma das salas do CEMAP. O senhor Joseph Tannous - Secretário de Planejamento, comunicou aos membros da Comissão que a
Prefeitura dispõe a arcar com os custos da locação de um imóvel adequado para a instalação do Posto de Coleta. Vários membros da Comissão sugeriram
possíveis locais, inclusive o prédio situado na rua 24 com a 5 onde funcionou a Agência do INSS e a sala no Edifício Ituiutaba à Avenida 13 nº865,
anteriormente ocupada pelo IEF. O Secretário de Planejamento se dispôs a fazer os contatos para agilizar a instalação do Posto. A Presidente da CMGE
levantou a questão sobre a Crucilândia, localidade muito próxima ao município de Campina Verde, apontando a necessidade do apoio desta Comissão
durante a realização da coleta, já que os moradores daquela localidade não se consideram habitantes de Ituiutaba, mas sim de Campina Verde, de onde
recebem tanto atenção básica de saúde, escola e outros serviços de competência do poder público municipal. A senhorita Rahilda informou que o número de
inscrições para o PSS foi de 182 (cento e oitenta e dois), representanto uma média de 16,55 candidatos/vaga, para Agente Censitário Supervisor, e 13(treze)
para o  cargo de Agente Censitário de Informática. A Presidente da Comissão agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 15 horas e 10 minutos.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não puderam comparecer devido a compromissos de trabalho: Einôr Fernandes Nogueira, representante do Instituto Mineiro de Agropecuária, Francisco
Robero Rangel, membro ativo da Loja Maçônica Salim Bittar, Fotula Maria Gianoglou, do IMA, Gilberto Aparecido Severino, Presidente da Câmara Municipal,
Meire Alves Pedrosa Augusto Jacob, da Superintendência Regional de Ensino, Rómario Rosa de Sousa, da FACIPUFU. A representante do Rotary Primeiro
de Maio, Almira Alves Ferreira justificou a sua ausência por encontrar-se fora do município em viagem para tratamento de saúde. A representante do CDL
Milene Alves Pontes não compareceu por estar em companhia do filho em consulta médica.

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.


