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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 19 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:30, no GABINETE DO PREFEITO, do município, PAULA CÂNDIDO, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) HELIANA MARIA RIBEIRO DA SILVA ARAUJO representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

ALINE MENDES DO NASCIMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CARMEM LUCIA TEIXEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
DANIELA MONICA DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
JOÏ DE CARVALHO SOARES - PREFEITURA MUNICIPAL
LUIZ FERREIRA TEIXEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ALMEIDA PEDROSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA JOSE SOARES FERREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
SANDRA ELIZABETH DUARTE LUDGERO FERREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O

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 PAULA CÂNDIDO 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.
Feito comentários á respeito da base territorial do municipio.Que não existe conflitos com outros municipios e que Paula Cândido foi dividida em 16 setores
censitários, sendo 7 urbanos e 9 rurais.Apenas chamaram nossa atenção para aqueles moradores próximos ás divisas, inclusive nos alertaram que os
moradores de Córrego Fundo são pessoas com problemas mentais e observar se eles responderão direitinho. Foi dito que buscamos informações com
pessoas idôneas, para que o resultado não fique comprometido. Que haverá supervisão.

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
Vídeo

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: Existe rádio no municipio, e nós IBGE solicitaremos divulgação.
Apoio de líderes local: Todos manifestaram  empenhar ações para que a informação chegue a todos os candidatos a recenseador.
Outras formas: Usaremos carro de som, alto falante da igreja, cartazes e correspondencias ás escolas

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Assim como em anos anteriores a Prefeitura cederá espaço com toda a estrutura  para funcionamento e que informará o endereço até dia
04/12.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim, será cedido mobiliário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim, cedido pela Prefeitura
Segurança: Sim

TREINAMENTO DAS EQUIPES

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



Vídeo

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

Espaço Físico: Quando necessário haverá cessão de espaço para ministrar treinamentos.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): SIM.Falado sobre as formas de treinamento(á distancia e presencial),custos por conta do IBGE

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
FOI CADASTRADO UM NOVO MEMBRO NESTA 2ª REUNIÃO.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Falamos em Censo. Domicilio fechado, que não deverá acontecer, pois o recenseador terá de voltar, tantas vezes quanto se fizer necessário para abrir este
domicilio. Apoio da Prefeitura no sentido de ceder veículo para conduzir recenseadores, gasolina para motos, enfim, tudo o que for possível para que o censo
seja bem feito.
Que os recenseadores são acompanhados pelos supervisores. Esse acompanhamento é diário, mesmo porque precisamos saber se o recenseador está
produzindo, pois existe um prazo para concluir os trabalhos.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Sindicatos e Câmara de Vereadores, não compareceram e nem justificaram.

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.


