
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 14:50, no Câmara Municipal, do município, SERRANÓPOLIS DE MINAS, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Érico Fernando Soares de Brito representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

An?a Ferreira da Silva - Conselho Tutelar de Serran?is de Minas
Fredson Martins Gon?ves - Secretaria Municipal de Inclus?Social
J? Soares da Silva - Conselho Tutelar de Serran?is de Minas
Osvaney Barbosa Cunha - Prefeitura Municipal de Serran?is de Minas

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 SERRANÓPOLIS DE MINAS 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.
Foi mostrado o trabalho de base realizado no município, seus limites e sua geografia. Esclarecimentos de limites foram feitos usando o programa Google
Earth e os arquivos KML Setor e KML Consulta do Censo 2007.

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: Os membros da CMGE acreditam que o uso da rádio para divulgação do PSS seja a melhor opção por causa do seu alcance. A divulgação
do PSS foi e continuará sendo apoiada pela comissão.
Apoio de líderes local: Divulgação nas comunidades locais para que haja o máximo de pessoal da cidade trabalhando no censo. 

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 Municipal se comprometeu a ceder o local com para a instalação do posto de coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A comissão tentará conseguir o mobiliário do posto
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não ficou decidido sobre o tema comunicação

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: A comissão indicou a Câmara Municipal para treinamento dos recenseadores. O local é provido de estrutura suficienta para as atividades.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O local é provido de mobiliário próprio e poderá ser utilizado durante os treinamentos
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não ficou decidido sobre o tema Comunicação

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:



Conselho Tutelar e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDRS)

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidente da CMGE ressaltou a importância da parceria IBGE / Município / Comunidade na qualidade das informações coletadas que serão usadas como
base para o planejamento federal, estadual e municipal. Através da utilização de programas como o Google Earth e de arquivos como o KML Setor e KML
Coleta do Censo de 2007, os membros visualizaram parte da tecnologia utilizada nas atividade do censo. Durante a reunião foi relembrado conceitos que o
IBGE utiliza em suas pesquisas, foi falado também sobre as funções de cada cargo do PSS, sobre a tecnologia utilizada pelo IBGE em suas pesquisas, sobre
a possibilidade de correção de erros de coleta e para finalizar foi mostrado o vídeo institucional do IBGE.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Escola Estadual Ananias Alves, Centro Espírita Amor e Luz, Polícia Militar, Igreja Católica, Cartório do Registro Civil,
Emater, Igreja Evangélica.

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.


