
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 14:50, no Prefeitura Municipal, do município, PIRAPETINGA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Sebastião César Almeida Machado representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Anderson Messias Pacheco - C?ra Municipal
Evaristo Gon?ves Peixoto - Sec. de Saude - Inspe? Sanit?a
Jos?saias Masiero - Prefeitura Municipal
Julio Cesar Higino Mendes - Prefeitura Municipal
L? Helena Dias - Sec. de Meio Ambiente e Agricultutra
Mariana da Costa Soares Tumscitz - Secretaria de Sa?
Oladir de Oliveira Frango - Secretaria Municipal de Planejamento, Or?ento e Contabilidade
Patr?a Gomes Ferreira - Secretaria Municipal de Educa?
Roberta Faria Pereira - Prefeitura Municipal
Vilma Maia de Oliveira Masiero - Sec. Assist?ia Social

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 PIRAPETINGA 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 presidente da comissão reportou-se à primeira reunião, quando a BT já estava praticamente concluída e este alertou quanto a uma considerável expansão
de área ocupada além do perímetro urbano legal, principalmente ao longo da Av. Amaro Domingues, ocasião em que ficou acertado que o IBGE acataria
nova legislação até 30 de julho passado. Entendeu-se entre os membros da comissão que a legislação de posse do IBGE é de boa qualidade e satisfatória
para a execução do Censo 2010, não trazendo prejuízos ao município. O presidente aproveitou para tecer comentários sobre a utilidade desta base para
projetos futuros dos gestores públicos, estudantes, estudiosos e da comunidade em geral. Falou da garantia de cobertura de todo o território do município em
razão do georeferenciamento e da associação de endereços às quadras e faces dos quarteirões.

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?
Apoio de líderes local: Disseminação em seus locais de atuação.

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: Ficou acertado que a Prefeitura irá informar endereço do Posto até 10/12/09.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Da mesmo forma o Sr. Prefeito se prontificou a disponibilizar.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A transmissão de dados poderá ser realizada através da rede de internet da prefeitura.
Segurança: O Sr. Prefeito se comprometeu a acatar as necessidades de segurança do IBGE para o posto.

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? 
Não. Por quê?
O município não será pólo de treinamento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
EMATER
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Contabilidade.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidente foi indagado sobre a previsão de intervalos entre os próximos censos, sendo explanado pelo mesmo que a previsão é que o Censo 2010 seja o
último decenal e que os próximos serão contínuos, cuja metodologia está sendo estudada e testada nos testes pilotos do Censo Contínuo. Foi perguntado ao
presidente se é possível comparar os dados do IBGE com dados do TRE e do PSF e o mesmo explanou que o domicílio eleitoral tem um critério diferente,
portanto, apesar de ser usado como parâmetro, a comparação não é viável; já o PSF tem números que podem e devem ser comparados com a contagem da
população durante o Censo. O presidente agradeceu a participação efetiva de todos na divulgação do processo para ACM/ACS, informando que o número de
inscritos chegou a 21 e que isto com certeza proporcionará a seleção de um candidato com perfil para a tarefa.

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

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.


