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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 11 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:25, no sede da Câmara, do município, TOMBOS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) SÉRGIO MOURÃO RODRIGUES representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

GERALDO MAGELA BORGES - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE TOMBOS
IRENE DA ROCHA ROMERO MEIRA - C•ARA MUNICIPAL DE TOMBOS
MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA PINHEIRO - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TOMBOS
MARILEI RODRIGUES AMORIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
ROG?IO ALVES FERREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS

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 TOMBOS 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.
Não.

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?
Apoio de líderes local: divulgação em comunidades representadas
Outras formas: utilização de comunicação em igrejas e outros locais públicos

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: já cedido pela Câmara Municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): também haverá a cessão destes recursos
Comunicação (telefone, banda larga, fax): no local há condições para a cessão destes recursos
Segurança: local que oferece segurança

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Não. Por quê?
não houve abordagem sobre este assunto

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Não. Por quê?
também não se abordou sobre este assunto

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Assumindo a palavra o sr. Sérgio Mourão Rodrigues, presidindo esta reunião,  declarou-a aberta e agradeceu a presença de todos, pois isso visa uma
atuação conjunta entre o IBGE e a sociedade local, para a transparência no campo da Geografia e da Estatística. Enfatizou que os trabalhos da Base



Territorial neste município foram dados por encerrados, esclarecendo e mostrando os limites dos perímetros urbanos e rurais, que pela sua delimitação, ficou
dividido com 10 setores urbanos, 3 setores rurais no distrito sede e nos distritos de Agua Santa de Minas, 1 setor urbano e 1 rural e em Catuné também 1
setor urbano e 1 rural. Foram citados os dados da Contagem de População de 2007: 2.772 (dois mil e setecentos e setante e dois) domicílios e 9.147 (nove
mil e cento e quarenta e sete) moradores, no qual neste Censo/2010 será captado os dados com 10 recenseadores sendo supervisionados por 1 ACS e 1
Agente Censitário Municipal., no qual o Posto de Coleta cedido pela Câmara Municipal, ficará à rua Alfredo Vargas, 1266, Centro, que possui boas condições
de segurança interna e externa, tanto para a equipe quanto para a preservação do material e dos equipamentos, disponibilizado os meios de comunicação
tais como telefonia fixa, tendo boas condições de iluminação, ventilação e disponibilidade de sanitários tendo o seu funcionamento compatível com o
expediente do Posto de Coleta. O sr. Geraldo Magela Borges solicitou a tabela do FPM para verificação do percentual do município de Tombos, e o sr.
Presidente o mais breve possível informará. A sra. Marilei perguntou se os recenseadores terão em março de 2010 o concurso público da mesma forma dos
ACM/ACS, sendo respondido pelo sr. Presidente que sim. Perguntando também, o sr. Geraldo Magela, quem é o responsável, o ACM ou o ACS, pelo Posto
de Coleta. Respondido pelo sr. Presidente, o ACM. O treinamento dos recenseadores será no próprio Município e o ACM/ACS serão comunicados
posteriormente. O sr. Geraldo Magela perguntou se todos serão treinados. Respondeu o sr. Presidente que sim. Frisou o sr. Presidente que cada um de nós
desta CMGE tem a responsabilidade de ajudar no possível, para que os trabalhos deste Censo Demográfico 2010, que se constituirá num grande retrato em
extensão e profundidade e da nossa população e das suas características socioeconômicas e, ao mesmo tempo, na base sobre a qual deverá se assentar
todo o planejamento público e privado da próxima década. O sucesso deste empreendimento depende consideravelmente da colaboração também de toda a
população, pois somente com a integração de esforços de diferentes seguimentos d sociedade será possível assegurar a qualidade da operação censitária
de 2010. Citado pelo sr. Presidente que houveram 22 inscritos para concorrerem ao cargo de ACM/ACS e a prova será realizada dia 13/12/2009 no município
de Carangola e cada inscrito receberá no cartão de confirmação o local da prova. Não havendo nada mais a ser tratado e foi dada por encerrada e, para
constar, será esta Ata lavrada, lida e assinada após aprovação de todos os membros presentes.

Tombos, 11 de novembro de 2009.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Todos os Órgãos e Entidades convidados 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.


