
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 14, no Escola Estadual João Alves Filgueiras Campos, do município, PEDRA DO INDAIÁ, 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:

Adriana Lopes dos Santos - Prefeitura Municipal de Pedra do Indai?
Adriana Maria Almeida - Prefeitura Municipal de Pedra do Indai?
Antonio Otaviano - C?ra Municipal de Pedra do Indai?
Bruna C?ia de Morais - Prefeitura Municipal de Pedra do Indai?
Daiana Daniela Silva - Prefeitura Municipal de Pedra do Indai?
Fernando Ant? Medeiros Cruz Karklins - Prefeitura Municipal de Pedra do Indai?cedido ?g?ia dos Correios)
Geraldo Ferreira de Melo - Emater MG
Mateus Marciano dos Santos - Comunidade de Bet?a

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 PEDRA DO INDAIÁ 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.
De acordo com o Senhor Presidente, o programa SISMAP, mencionado na reunião anterior, e que permitiria trabalhar com mais segurança os setores rurais
ainda não foi disponibilizado. No entanto, outras ferramentas foram utilizadas, e a base territorial do município está concluída, considerando que não houve
nenhuma alteração após a reunião de instalação, citando como exemplo, expansão do perímetro urbano. Em tela apresentada com data-show, mostrou a
estrutura territorial do município para o Censo 2010, composta de 16 setores censitários, dos quais 11 urbanos e 5 rurais. A estimativa de domicílios é de
cerca de 2.400 no total. Segundo o Senhor Presidente, este número leva em conta a Contagem de 2007, bem como informações do número de economias
de água e ligações elétricas das concessionárias desses serviços, ressaltando que ainda será atualizado no trabalho de pré-coleta previsto para abril e maio
de 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: Sim.
Apoio de líderes local: Sim. 
Outras formas: Comunicados em igrejas e escolas, carro de som, se necessário.

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, mediante cessão.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim.
Segurança: Sim. Tanto dos equipamentos quanto ao 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 com infraestrutura adequada: TV, aparelho de DVD e outros recursos disponíveis.
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:
A partir desta reunião passarão a integrar a Comissão o Senhor Antonio Otaviano, representante da Câmara Municipal de Pedra do Indaiá, e Adriana Maria
Almeida, representando a comunidade de Lambari, onde exerce a função de Agente Comunitária de Saúde.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Em seguida à apresentação dos resultados das inscrições para o PSS de ACM/ACSs no Município, o Senhor Presidente ressaltou a necessidade do mesmo
empenho e iniciativas locais na divulgação do processo seletivo para recenseador, visando o maior número possível de inscritos, pois a contratação destes
está vinculada à aprovação em teste final no treinamento, o que pode levar à necessidade de novas convocações, ensejando a disponibilidade de candidatos
excedentes. Sobre a estrutura de treinamentos para o Censo 2010, o Senhor Presidente destacou que ocorrerá em cadeia, onde, na primeira etapa, serão
treinados os servidores permanentes do IBGE, na segunda, realizada em pólos para assegurar a padronização e uniformidade na transmissão dos conceitos
e critérios do Censo, o do ACM e ACSs, e na terceira etapa, que ocorrerá no município para facilitar a participação dos candidatos, o treinamento do
recenseador. Para tanto, solicitou o apoio da CMGE para a indicação do local com a infraestrutura mais adequada, preferencialmente sob cessão.      

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

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.


