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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 12 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:00, no na Prefeitura, do município, OLARIA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Fernanda Rodrigues Gomes representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

ELCIO MOREIRA DE PAULA - PREFEITURA MUNICIPAL
EUG?IO PACOAL DE PAULA - SECRETARIA DE EDUCA?O
GEIZIANE APARECIDA DE ALMEIDA - C•ARA MUNICIPAL
GILMAR EUSTQUIO DVILA CAMPOS - PREFEITURA MUNICIPAL
JORGE LUIZ GONZAGA CAMPOS - PREFEITURA MUNICIPAL
NELSON MOREIRA DE PAULA - PREFEITURA 
PEDRO EDISON DE PAIVA ALVES - PREFEITURA MUNICIPAL
RONALDO DE PAULA ALVES - Prefeituta Municipal de Olaria
SANDER VICTOR DE PAULA - PREFEITURA MUNICIPAL
VICENTE RIBEIRO DE MOURA - PREFEITURA MUNICIPAL
VIVIANE DA SILVA CLEMENTE DE MOURA - Emater - MG

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 OLARIA 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.
A BT de Olaria foi feita através do tracking, mas já há imagem do município. Foram mostradas todas as camadas e ressaltado que os nomes de ruas foram
alterados conforme atualização feita na 1ª reunião. A estrutura da base para o Censo 2010, serão 02 setores urbanos e 02 rurais.Sobre o limite intermunicipal
a presidente deu o retorno prometido, explicou que o material encaminhado pela UE-BH informa que o mapa do IBGE está de acordo com o IGA, e informou
que a prefeitura podia procurar o Sr Leonardo no setor de limites do IGA para tentar solucionar o problema. Através de um estudo feito pelo senhor Élcio,
este apresentou um mapa de 1899 e 1926 em que os limites já se encontravam equivocados. A atualização da BT de Olaria foi aprovada por todos os
membros, ficando de responsabilidade da prefeitura e dos membros o contato com o IGA.

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
Material Promocional

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
Apoio de líderes local: Divulgação nas associações rurais, nas escolas, nos estabelecimentos relegiosos
Outras formas: Divulgação de cartazes em locais públicos,  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
Material Promocional

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
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será disponibilizado pela prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será disponibilizado pela prefeitura
Segurança: não há problema no município, mas esta questão será analisada antes da indicação do local

TREINAMENTO DAS EQUIPES



2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Material Promocional

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: Cessão de salas que atendam as necessidades do IBGE
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será cedido pela prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): será analisado o local adequado para atender ao IBGE

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Alguns questionamentos foram levantados a respeito do critério adotado pelo IBGE para considerar uma pessoa como morador do município já que Olaria
tem muitos sítios e fazendas nos quais as pessoas só vem no final de semana, alguns até recebem algum lucro com as atividades rurais desempenhadas
nas suas propriedades. Foi esclarecido pela presidente que no caso dos domicílios que as pessoas só passam os finais de semana serão contados como uso
ocasional, mas as pessoas serão contadas aonde elas residem e trabalham durante a semana. Foi indagado por que os critérios do IBGE não são os
mesmos da justiça eleitoral. A presidente explicou que se o IBGE adotasse os mesmos critérios haveria duplicidade de moradores e que não há esta
possibilidade. Foi ressaltado pela senhora Fernanda que no treinamento este critérios são bem reforçados aos recenseadores para que fiquem bem claros e
além disso, este trabalho será constantemente supervisionado pelo ACM. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não esteve presente o senhor Fábio Junior Valeriano, da Emater, mas este indicou uma representante senhora Carla Ribeiro de Castro.

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.


