
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 10:15, no Câmara Municipal, do município, RODEIRO, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) WALDOR ANDRADE NETO representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

EDIMAR TEIXEIRA BICALHO  - CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ 
ELOISA HELENA TEIXEIRA BONENTE  - PREFEITURA MUNICIPAL 
GERALDO SERGIO TEIXEIRA  - SINDICATO RURAL DOS TRABALHADORES RURAIS
JAMIR TEIXEIRA MAZZNI  - ASSOCIA?O COMUNITARIA
JOSE ALMIR FERNANDES  - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 
LUCIANO TEIXEIRA ERVILHA  - PREFEITURA MUNICIPAL 

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 RODEIRO 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 ao abrir os trabalhos, informou aos membros da CMGE que a base territorial de Rodeiro está concluída, terá 11 setores, sendo 8 urbanos e 3
rurais.

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: sim
Apoio de líderes local: sim

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: sim
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): 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: sim
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Presidente começou a reunião agradecendo a presença dos membros presentes, informou-lhes que as provas para o processo seletivo simplificado ? Pss,
será no dia 13/12/09 em Ubá,  Pólo de prova mais próximo. Disse que será contratado 1 (um) ACM que terá a responsabilidade de supervisionar os trabalhos
dos recenseadores que executarão os trabalhos do censo/2010 em Rodeiro. Luciano Teixeira, membro da CMGE, disse achar que devido a cidade de
Rodeiro ter algumas fábricas de móveis e confecção de roupas, os funcionários só serão encontrados em suas casas a noite. E perguntou como o IBGE faria
para recensear estas pessoas ?. O presidente explicou que os contratados como recenseadores no município, terão flexibilidade no horário de trabalho, mas
terão que trabalhar nos horários compatíveis com os dois informantes, uma vez que os recenseadores recebem por produção. Sendo assim, terão que
trabalhar diuturnamente e explicou que como a base territorial está concluída, com os setores censitários todos revisados, procurando atender as
determinações da C.O.C/2010. Os recenseadores após receberem os treinamentos não terão dificuldades em percorrer e coletar os dados do censo nos
setores destinados a eles. O Presidente destacou que as informações obtidas no censo, irão permitir conhecer melhor e planejar com mais segurança as
ações para o município de Rodeiro. Novamente o Presidente se colocou a disposição  dos membros da CMGE, para responder dúvidas e perguntas que eles
tivessem, como não houve, o Presidente solicitou aos membros um local para instalação do posto de coleta e o apoio necessário aos trabalhos do
censo/2010 no município de Rodeiro, foi prontamente atendido. O presidente agradeceu a presença de todos os membros da CMGE/2010 e encerrou a 2ª
reunião da CMGE de Rodeiro.

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.


