
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 na sede da Prefeitura Municipal, do município, OLIVEIRA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Anselmo de Moura representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Antonio Claret Resende - Prefeitura Municipal de Oliveira
Raquel Stacanelli - Servi?Aut?o de gua e Esgoto - SAAE
Samira Valeriano Marra - Prefeitura Municipal de Oliveira

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 OLIVEIRA 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.
Após a apresentação do vídeo sobre o Censo 2010, foi mencionado pelo Senhor Presidente que  a Base Territorial do município não pode ser apresentada
nesta oportunidade com a visualização no programa SISMAP, conforme mencionado na reunião anterior, em virtude do mesmo não ter sido disponibilizado
até esta data. Ressaltou no entanto, que todo o trabalho de atualização está dentro do cronograma previsto e, segundo o Senhor Presidente, a base territorial
de Oliveira está concluída e de acordo com a legislação do perímetro urbano vigente. Continuando, o Senhor Presidente destacou que a Comissão terá
conhecimento dos mapas digitais que serão utilizados pelos recenseadores, mencionando, ainda, o trabalho de pré-coleta,  que será realizado em abril e
maio de 2010 pelos ACM/ACSs, visando as últimas atualizações e acertos da BT. Encerrando este tema, ressaltou a importância da comparação do número
de domicílios estimados pelo IBGE, com o número de economias de água e ligações elétricas das concessionárias desses serviços, dentre outros
parâmetros, como subsídio para assegurar a cobertura de cem por cento da população.

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: Sim. Veiculação em rádios e jornais locais e regionais.
Apoio de líderes local: Sim.
Outras formas: Sim. Principalmente através de meios de comunicação mais práticos e objetivos, como comunicados em igrejas e escolas.

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. Sobretudo sob forma de cessão, quer pelo Executivo Municipal ou por outras entidades participantes.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim. No mínimo com pré-disposição para instalação pelo IBGE, se for o caso.
Segurança: Sim. Que envolva a guarda dos equipamentos e o sigilo dos dados coletados.

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: Cessão de sala dotada dos recursos necessários à capacitação da equipe de recenseadores (TV, vídeo/DVD, data-show, etc.).



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

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Aproveitando a apresentação dos resultados das inscrições para o processo seletivo de ACM/ACSs, e para as funções de Agente Censitário Regional?ACR e
Agente Censitário de Informática-ACI, no caso de Oliveira, o Senhor Presidente ressaltou a necessidade de maior empenho e iniciativas na divulgação do
processo seletivo para recenseadores, visando alcançar o maior número possível de inscritos, principalmente porquê a contratação destes depende de
aprovação em teste final no treinamento que irão receber, sendo desejável a existência de candidatos excedentes para eventuais convocações. Sobre o
assunto, houve consenso em relação à importância de ações que visem intensificar a divulgação no âmbito do município, buscando, inclusive, estimular a
participação de candidatos  residentes nas comunidades e áreas rurais. Reiterando ser o município sede de Subárea Censitária, e, pela primeira vez, ter na
estrutura operacional um Coordenador contratado, destacou ser indispensáveis o apoio e acompanhamento da CMGE em todas as etapas previstas,
incluindo a instalação do Posto de Coleta, ou disponibilização de sala para sediar a Subárea, tendo em vista a contratação e início dos trabalhos do ACR já
em meados de janeiro de 2010. Sobre os treinamentos das equipes que irão atuar no Censo 2010, o Senhor Presidente destacou que ocorrerão em cadeia,
onde serão treinados, primeiramente, os servidores do IBGE, na segunda etapa, realizada em pólos, os contratados mensalistas, e na terceira etapa, o
treinamento dos recenseadores, que deverá ser realizado em julho de 2010 e no próprio município, facilitando a participação dos candidatos convocados. Por
esta razão, o IBGE precisará também do apoio da CMGE, visando a cessão do local de treinamento, que disponha de recursos áudio-visuais adequados,
como TV e aparelho de DVD, além de comunicação para suporte aos instrutores.   

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal de Oliveira, Secretaria Municipal de Educação, Sindicato Rural de Oliveira, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Oliveira e
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

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.


