
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 10:00, no sede da Prefeitura Municipal, do município, NOVA SERRANA, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) José Teófilo Filho representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Cl?ia Rodrigues da Silva - Prefeitura Municipal de Nova Serrana
Euz?o Rodrigues Lago - C?ra Municipal
Jos?duardo Lopes Can?o - Prefeitura Municipal de Nova Serrana
Jos?ris Saldanha - Prefeitura Municipal de Nova Serrana
Leonardo Junqueira - Prefeitura Municipal de Nova Serrana
Neusa Maria Gomes Lago - Prefeitura Municipal de Nova Serrana

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 NOVA SERRANA 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 demonstrado em meio digital, pelo coordenador de subárea Marcos Roberto Apolinário, o trabalho feito até o momento, ressaltando onde foi feito tracking
(rastreamento do traçado das ruas) de ruas que não constavam da base territorial inicial. Foi possível visualizar os limites dos setores já definidos para o
Censo 2010. Foi exibido, também, os limites do perímetro urbano e enfatizada a necessidade de que a legislação contenha pontos de referência bem
definidos e com facilidade de localização. Houve manifestaçao favorável a isso dos representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal. A CMGE foi
informada de que os trabalhos externos de base territorial, em Nova Serrana, estão concluídos.Explicou-se a possibilidade de apuração e desagregação dos
dados censitários, através de melhorias e inovações no sistema de coleta do Censo 2010.

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: Inserções em sites da Prefeitura e da Câmara, em rádios e jornais e utilização de carros de som.
Apoio de líderes local: Entidades religiosas, entidades de classe, sindicatos, escolas  e líderes comunitários.

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 por Dr. Eduardo Cançado, Chefe de Gabinete.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cedidos pela prefeitura.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Cedidos pela prefeitura.
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: Serão disponibilizadas salas da rede municipal de ensino.



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

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O senhor Eduardo Cançado, apoiado pelo senhor Euzébio Lago, demonstrou intenção de que a reunião da CMGE que anteceda o Censo seja realizada no
salão nobre do Sindinova. Deve ser um evento de vulto, para sensibilizar a sociedade para a importância de atender aos recenseadores (a característica de
elevado índice de empregabilidade do município dificulta encontrar as pessoas em casa)e fornecer boas informações. Senhor Euzébio se dispôs a mobilizar o
Conselho de Pastores evangélicos do município para apoiar a operação censitária. O presidente da comissão expôs as dificuldades em se encontrar - no
município - pessoas dispostas a executarem o trabalho de recenseador e agradeceu ao senhor Leonardo, secretário de comunicação, a divulgação eficaz do
processo seletivo para mensalistas.Houve compromisso da CMGE de intensificar a divulgação do PSS para recenseadores.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Nada a registrar.

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.


