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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:00, no PREFEITURA, do município, PERDÕES, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MÁRCIO SILVA BALAO representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

AILTON PEREIRA MARQUES - PREFEITURA MUNICIPAL
BALDIR ALVES RODRIGUES - PREFEITURA MUNICIPAL
BELCHIOR TEIXEIRA DE SOUZA - EMATER
GERALDO HELENO DE ANDRADE - PREFEITURA MUNICIPAL
LEOCORDEIRO GUIMARAES MOREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
LUIZ SERGIO DE PAULA - PREFEITURA MUNICIPAL
PAULO AIRÏ DE MORAES - EMATER
WILTON ANTONIO TEIXEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

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 PERDÕES 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.
O Sr. Presidente fez um breve comentário sobre assuntos da reunião anterior e esclareceu que as modificações no perímetro urbano do Retiro dos Pimentas,
já haviam sido inseridas na Base Territorial do município. Não houve dúvida a esse respeito.

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: sim

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
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): sim
Segurança: sim

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: sim
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:
O Presidente explicou com detalhes sobre o PSS para ACM/ACS/ACI e Recenseadores e a importãncia da divulgação destes processos. o Sr. Presidente
aproveitou para ressaltar a importância da Comissão no apoio e fiscalização dos trabalhos do Censo 2010, visando a qualidade das informações que,
consequentemente, seriam a base de todo planejamento estratégico sócio-econômico do município nos próximos dez anos. O Sr. Paulo Airão disse que
precisou alertar a supervisão que seu domicílio ainda não havia sido recenseado e, por este motivo, acredita que o IBGE deve atuar melhor nesta supervisão.
O Presidente Ressaltou que os supervisores utilizarão um cadastro de endereços que servirá como referência para fiscalização da cobertura completa do
setor, pelo recenseador. Informou, também, que no Censo 2010, serão utilizados dois tipos de questionários, sendo um básico e outro de amostra. A amostra
varia de percentual, de acordo com o número de habitantes. O Sr. Ailton perguntou se os presos seriam contados, o Presidente esclareceu todos os
conceitos e critérios para definição do morador. O Presidente solicitou aos Membros da Comissão, a cessão de uma sala para instalação do Posto de Coleta
com mobiliário, telefone e internet. O Sr. Leocordério disse que não haveria problemas e que poderá ser no prédio da engenharia, ao lado da prefeitura. O Sr.
Presidente solicitou um espaço para realização do treinamento das equipes de campo, o Sr. Leocordério disse que também não haveria problemas em ceder
este local. O Presidente também solicitou ajuda no transporte para os recenseadores na zona rural do município. O Sr. Wilton disse que poderão utilizar os
veículos do transporte escolar e PSF, obedecendo os horários de circulação. O Sr. Wilton sugeriu que fosse firmado um convênio entre a prefeitura e o IBGE,
para facilitar o apoio. O Sr. Belchior perguntou como seria a remuneração dos recenseadores, o Presidente respondeu que eles receberiam por produção e
quando o setor fosse totalmente concluído.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
EDSEL MODESTO PEREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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.


