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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 27 dias do mês de Novembro de 2009, às 14, no sala de reuniões da Prefeitura Municipal, do município, SANTO ANTÔNIO DO MONTE, 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:

Carlos Alberto Campos - Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Monte
Cleber de Minas Monteiro - Sindicato Rural de Santo Ant? do Monte
Francisco Vicente de Souza - Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Monte
Luis Carlos da Cunha - COPASA 
Maria Lu? Gontijo e Couto - Tribunal de Justi?de Minas Gerais

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 SANTO ANTÔNIO DO MONTE 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.
Após apresentação de vídeo institucional sobre o Censo 2010, o Senhor Presidente disse que o programa SISMAP, mencionado na reunião anterior,
continua sendo aprimorado para atender as exigências da base territorial, principalmente em relação à atualização dos setores rurais, e que ainda não foi
disponibilizado, razão pela qual os mapas digitais não estão sendo apresentados nesta reunião. No entanto, afirmou que a estrutura territorial do município,
compreendendo a divisão setorial já está concluída e, no momento, sendo inserida no mapa produzido por empresa de roteamento contratada pelo IBGE.
Destacou a colaboração da Prefeitura, fornecendo plantas cadastrais recentes e o trabalho de campo realizado pela equipe da Agência do IBGE, buscando
produzir o melhor material cartográfico possível. Finalizando este tema, o Senhor Presidente ressaltou que a Comissão terá acesso e conhecimento dos
mapas digitais, tal qual serão utilizados no trabalho de pré-coleta, a ser realizado em abril e maio pela equipe de ACM e ACSs, visando, ainda, as últimas
atualizações e acertos da BT, antes do início da coleta em 1º de agosto. Essas atualizações levarão em conta, inclusive, a estimativa de domicílios, em
comparações com os resultados da Contagem 2007 e informações do número de economias de água e ligações elétricas residenciais das concessionárias
desses serviços, dentre outros parâmetros.

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. Em veículos de comunicação locais, como radiodifusão e jornais.
Apoio de líderes local: Sim.
Outras formas: Sim. em meios disponíveis.

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, principalmente por parte do Executivo Municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim.
Segurança: Sim. Tanto no que se refere aos equipamentos quanto ao sigilo dos dados coletados pelos recenseadores.

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. Cessão de sala com TV, aparelho de DVD e outros recursos didáticos necessários.
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:
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, senão maiores, na divulgação do processo seletivo para recenseador, visando o maior número possível de inscritos, pois, além
do quadro de vagas significativamente maior, a classificação e contratação destes está vinculada à aprovação em teste final no treinamento, sendo desejável,
portanto, a existência de candidatos excedentes para eventuais novas convocações. Sobre a estrutura de treinamentos para o Censo 2010, o Senhor
Presidente destacou que ocorrerá em cadeia, em três etapas sucessivas, onde, na primeira etapa, serão treinados os servidores permanentes do IBGE, na
segunda, o ACM e ACSs, realizada em pólos para garantir a padronização e uniformidade na transmissão dos conceitos e critérios do Censo, e na terceira
etapa o treinamento dos recenseadores, realizado no próprio município para facilitar a participação dos candidatos. Para tanto, solicitou o apoio da CMGE na
indicação do local com a infraestrutura mais adequada para esse treinamento, com salas dotadas de recursos tais como TV, aparelho de DVD e, se possível,
data-show. O Senhor Francisco Vicente manifestou sua preocupação com o transporte dos recenseadores dos setores rurais, tendo em vista a extensão do
município, e sugeriu que este tema seja objeto de discussão na Comissão, buscando encontrar alternativas mais efetivas que as usadas nos Censos de
2007, quando também foi membro da Comissão Censitária, e acompanhou de perto as dificuldades para cobertura da área rural. O Senhor Presidente,
concordando, disse que o tema, pela sua importância nas operações censitárias, poderá constar da pauta da reunião de apresentação da equipe que será
contratada no início de março, por exemplo, e adiantou a necessidade de parceria com o município neste sentido, uma vez  que não há como exigir dos
candidatos, como requisito para a inscrição, meio de transporte próprio.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal de Santo Antonio do Monte, Sindicato das Indústrias de Explosivos de Minas Gerais, SINDIFOGOS, Associação de Moradores do Bairro
Sinhá Linhares, Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O Senhor Carlos Alberto Campos esteve representado nesta
reunião pela Senhora Graciley Souza Silva Matos.

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.


