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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 17 dias do mês de Novembro de 2009, às 19, no Centro de Geração de Renda, do município, SÃO GONÇALO DO PARÁ, 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 Gomes Cavalcanti - Associa? dos Moradores do Bairro Bela Vista
Dircilei de Souza Milagre Campos - Prefeitura Municipal de S?Gon?o do Par?
Jos?rancisco de Paula Soares - Associa? dos Moradores do Bairro Lago Azul
Paulo Elias Rodrigues - COPASA
Rosana Aparecida dos Santos - Prefeitura Municipal de S?Gon?o do Par?
Vandeir Lopes Mota - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de S?Gon?o do Par?

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 SÃO GONÇALO DO PARÁ 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.
De acordo com o Senhor Presidente, o programa SISMAP não foi disponibilizado até esta data, razão pela qual a Base Territorial não será apresentada nesta
oportunidade através desta ferramenta, conforme mencionado na reunião anterior. Ressaltou no entanto, que todo o trabalho de atualização está dentro do
cronograma previsto. Segundo o Senhor Presidente, a base territorial do município está concluída, apresentando em seguida, através de slides, a estrutura
territorial do município, composta de 23 setores censitários, dos quais 15 urbanos e 8 rurais. Continuando, o Senhor Presidente destacou que a Comissão
terá conhecimento dos mapas digitais que serão utilizados pelos recenseadores. Sobre o assunto, foi indagado ao Presidente se as áreas de expansão
urbana já previstas em leis municipais teriam sido incorporadas ao perímetro urbano. Em resposta, o Senhor Presidente disse que o perímetro urbano do
município estava contemplado na base territorial, de acordo com a legislação fornecida ao IBGE, incluindo as ampliações legais. Contudo, não pode afirmar
se as áreas de expansão urbana, a que se referiram alguns Membros, teriam sido comunicadas à Instituição. Em razão disto, ficou estabelecido com a
Senhora Dircilei, representante do Executivo Municipal, a realização de nova pesquisa na legislação pertinente, com o objetivo de verificar eventuais
omissões, e o compromisso de fornecer cópias das leis, se for o caso, o mais urgente possível. Por consequência, a Comissão será informada dos
desdobramentos desta questão, quer em reunião extraordinária com esta finalidade ou ordinária a ser convocada para tratar também de outros temas
previstos. Encerrando este tema, o Senhor Presidente mencionou o trabalho de pré-coleta,  que será realizado em abril e maio de 2010 pelos ACM/ACSs,
visando as últimas atualizações e acertos da BT, ressaltando a importância da comparação do número de domicílios estimados pelo IBGE, com o número de
economias de água e ligações elétricas das concessionárias desses serviços.

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: Fixação de cartazes em locais públicos, carro de som, comunicados em igrejas e escolas.

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, principalmente cessão por parte do Executivo Municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim.
Segurança: Sim. Não só em relação aos equipamentos, mas para garantir também o sigilo das informações coletadas.



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, em escolas ou entidades com a infraestrutura adequada.
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:
Aproveitando a apresentação dos resultados das inscrições para o processo seletivo de ACM/ACSs no Município, o Senhor Presidente mencionou a
necessidade de vários contatos da Agência do IBGE em razão do baixo número de inscrições durante praticamente todo o período das inscrições, atingindo
um número razoável apenas nos últimos dias, após a prorrogação ocorrida. Destacou ser indispensável maior empenho e iniciativas na divulgação do
processo seletivo para recenseadores, visando alcançar o maior número possível de inscritos, principalmente porquê a contratação destes depende de
aprovação em teste final no treinamento que irão receber, e é preocupante a não existência de candidatos excedentes para eventuais convocações, o que
poderá levar à contratação de recenseadores de outros municípios. Em resposta a indagações de Membros da Comissão, o  Senhor Presidente disse que os
recenseadores, embora não tenham um horário fixo de trabalho como o ACM e ACSs, sendo exigido em contrato a dedicação de no mínimo 25 horas
semanais, haverá uma produtividade mínima estabelecida distintamente para os setores urbanos e rurais, assim como os controles gerenciais e a supervisão
de cada setor indicarão quaisquer situações irregulares, ou que não atendam os requisitos operacionais, permitindo a sua correção em tempo hábil, inclusive
a dispensa prévia de recenseadores. Acrescentou, ainda, que será muito comum o trabalho do recenseador em horário noturno e finais de semana, no
cumprimento de sua tarefa, principalmente por motivo de trabalho dos moradores aptos a prestar as informações solicitadas pelo Censo. Sobre os
treinamentos das equipes que irão atuar no Censo 2010, o Senhor Presidente destacou que ocorrerão em cadeia, onde serão treinados, primeiramente, os
servidores do IBGE, na segunda etapa, realizada em pólos, o ACM e ACSs, e na terceira etapa, o treinamento dos recenseadores, que deverá ser realizado
no próprio município, facilitando a participação dos candidatos convocados. Por esta razão, o IBGE precisará também do apoio da CMGE, visando a cessão
do local de treinamento, que disponha de recursos áudio-visuais adequados, como TV e aparelho de DVD, além de comunicação para suporte aos
instrutores.   

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal de São Gonçalo do Pará, Associação de Moradores do Bairro São Francisco, Rotary Clube, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
A Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de São Gonçalo do Pará, Senhora Zélia Rodrigues Amaral Maia, agradeceu o convite, mas não irá participar
em função dos constantes compromissos, colocando-se, no entanto, à disposição para colaborar com o Censo 2010, no âmbito de atuação da entidade.

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.


