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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Novembro de 2009, às 15:30, no Gabinete da Vice-prefeita, do município, POÇOS DE CALDAS, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Donizetti Domingos representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

ANTONIO CARLOS ALVISI - Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio-ambiente
ARMANDO BERTONI - DMAE Departamento Municipal de Agua e Esgoto
CIBELE T. MELO BENJAMIN - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Trabalho
GERSON PEREIRA FILHO - Secretaria Municipal de Educa?
GLUCIA APARECIDA COSTA BOARETTO - Prefeitura Municipal de Po? de Caldas
JOS?ANT?IO SPATUZZI DIAS - Secretaria Municipal de Sa?
JOSIAS NOGUEIRA GIFFONI - Instituto Brasileiro de Geografia e Estat?ica
MARIA HELENA BRAGA - Secretaria Municipal de Educa?
PERICLES ALEXANDRE MARQUES - EMATER Empresa de Assist?ia Tecnica e Extens?Rural
REGINA ESTELA DE SOUZA - Secretaria Municipal de Promo? 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 POÇOS DE CALDAS 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.
Considerando que a divisão intraurbana ainda não foi regulamentada, o presidente da CMGE informou que não haverá possibilidade de utilização no
Censo/2010, uma vez que a base territorial já está definida, de acordo com a legislação vigente. Josias, Supervisor de Área perguntou a Cibele, Secretária de
Planejamento sobre  o mapeamento que a SEPLAN possui e Cibeli, Secretária de Planejamento respondeu que disponibiliza ao IBGE o mapeamento
digitalizado e atualizado.

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: A Vice-prefeita indicou a Secretaria Municipal de Comunicação Social para divulgar os processos seletivos.
Outras formas: Divulgação dos membros da CMGEs nas respectivas áreas 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: A  Prefeitura ficou de providenciar os espaços para funcionamento dos postos de coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Serão cedidos por emprestimo pela Prefeitura e outros orgãos
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A estrutura será providenciada na epoca oportuna pela Prefeitura.
Segurança: Será estudada a necessidade, conforme a localização das futuras instalações.

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: Na epoca será providenciado o local para treinamento, uma vez que para essa utilização é necessário o agendamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Serão providenciados pela Prefeitura e  outros orgãos do municipio. 
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Poderá ser utilizada a estutura já existente.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
No momento não houve indicação de outras instituições/entidades, mas o Presidente da CMGE declarou que fica aberta a possibilidade de convocação de
novos membros para compor a CMGE, tanto da administração municipal como de outras entidades, da forma que os atuais membros julguem necessário.  

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Pelo fato de haver novos participantes, o Presidente da CMGE explicou os objetivos e finalidade da Comissão Municipal de Geografia e Estatística.
Antonio Carlos comentando sobre o número populacional, perguntou se a população flutuante é contada.O Presidente da CMGE respondeu que as
pesquisas do IBGE, Censo demográfico e contagem são direcionados aos moradores dos municipios e como não se trata de moradores, a população
flutuante não pode ser incluida nessas pesquisas.
Sr. Armando, diretor-presidente do DMAE acrescentou que o fato de Poços de Caldas ter uma grande população flutuante, a mesma acaba influenciando
consideravelmente no fornecimento de serviços públicos municipais, tais como o abastecimento de água e esgotamento sanitário que é o caso de sua
atividade.
A Vice-prefeita, Dra. Glaucia acrescentou que isso justifica a inclusão dessas pessoas nas pesquisas. Josias respondeu que o IBGE utiliza um padrão
internacional para realizar esses tipos de pesquisas e que não podem ser alterados os conceitos.
Cibeli reforçou sua intenção de colaborar no que for possível para o Censo Demográfico,
por outro lado expos a necessidade da SEPLAN ter acesso aos micro dados do censo, ou seja, informações mais detalhadas. Josias manifestou
positivamente informando que essas informações serão disponibilizadas mediante contato com a Setor de Disseminação e Divulgação do IBGE.  
O Presidente da CMGE explicou que a estrutura censitária será composta de 2 Agentes Censitários Municipais, 20 Agentes Censitários Supervisores e 1
Agente Censitário de Informática. E que o concurso para essas contratações será realizado no dia 13-12-09 e que em Poços de Caldas haverá uma seleção
muito boa, uma vez que o número de inscritos foi satisfatório.E que conta com o apoio dos membros da CMGE para a montagem dos postos de coleta no
mês de fevereiro/2010, para alocar esse pessoal, cuja contratação está prevista para 01-03-2010. Dra.Glaucia, declarou o compromisso da Prefeitura em
disponibilizar os espaços e moveis, mediante a formalização de convenio para devida regularização. 
Em seguida, o Presidente perguntou aos presentes se havia alguma colocação a ser feita, ao que foi respondido que nada havia, agradeceu as participações
de todos e declarou encerrada a 2ª reunião da CMGE/Poços de Caldas.  
       

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

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.


