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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 2 dias do mês de Dezembro de 2009, às 14:00, no sala de reuniões da Prefeitura Municipal, do município, VARZELÂNDIA, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Marco Aurélio dos Santos representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

ALDEMARIO FERREIRA FILHO - PREFEITURA MUNICIPAL -DIVISÏ DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
ANDR?RODRIGUES BEZERRA - EMATER-MG
GRACILEIDE ANTUNES PEREIRA ALMEIDA - PREFEITURA MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?O
JOÏ BATISTA ALVES COUTINHO - C•ARA MUNICIPAL
JOÏ RODRIGUES SOARES - COPASA-MG
JOS?GERALDO LUSTRINO - PREFEITURA MUNICIPAL -      DEPARTAMENTO DE FINAN?S
PEDRO GON?LVES DE SIQUEIRA - ASSOCIA?O COMUNITRIA DE LAGOA DO J?A
RIVANY LIMA MARTINS - PREFEITURA MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
ROG?IO FERREIRA DE OLIVEIRA - CORREIO
VALDECI ALVES ALMEIDA - PREFEITURA MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
WELDES MOREIRA MENDES - 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 VARZELÂNDIA 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.
Devido ao grande interesse demonstrado pelos membros, o Presidente da comissão relembrou todos os itens da reunião anterior, definiu bem o conceito de
MORADOR, explicou o objetivo do Censo e o que ele trará de benefícios para o município nos mais variados aspectos como FPM, saúde, habitação, escola,
enfim, dará o perfil do município, daí a necessidade de se fazer um Censo bem feito, que retrate a realidade. Conscientizados de cada um cumprir o seu
papel todos concordaram em um apoio total e irrestrito aos trabalhos censitários, principalmente em esclarecer ao informante em informar corretamente para
que não saia uma realidade do município o mascarada por respostas falsas.

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: Os membros da comissão já comprometidos e envolvidos com os trabalhos censitários darão todo apoio na divulgação do PSS e para isso
usarão todos os meios disponíveis como Rádio FM com penetração em todo o município e jornal de circulação na 
Apoio de líderes local: sim
Outras formas: Divulgarão não só o PSS mas também a operação censitária através de reuniões em escolas, PSFs, Sindicatos, Associações Comunitárias,
já com o intuito de esclarecer bem o informante da necessidade de se informar corretamente.

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: Total apoio na montagem do Posto de Coleta, inclusive, mobiliário, instalação de linha telefônica e segurança. Será na Rua Brasília ,
75(prédio Mercado), Centro- Varzelândia.CEP 39450000
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): sim
Segurança: O local de funcionamento do Posto de coleta terá segurança, independência e autonomia para o desenvolvimento dos trabalhos censitários.

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: Espaço físico garantido pelos membros da Comissão através de prédios públicos municipais ou estaduais que oferecem toda estrutura tanto
mobiliária quanto de comunicação, oferecendo, assim,condição satisfatória  para treinamento da equipe de tr
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): sim

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Inclusão de um membro da Prefeitura Municipal- Weldes Moreira Mendes que trará benefícios para os trabalhos censitários do município, inclusive, já
participando desta reunião.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
- Os membros da Comissão pedem que seja enviado com antecedência material de divulgação do Censo. 
- Tratamento que será dispensado à parcela da população que sai em trabalhos sazonais. Grande números de pessoas saem em maio e voltam em
dezembro. Como Recenseá-los? Providência conjuntas serão tomadas na época para solução do problema.
- Abordou-se o problema de limites entre os municípios de Varzelândia e Ibiracatu. O presidente da Comissão explicou claramente que limites é de
competência do IGA e que o IBGE segue rigorosamente o que este órgão determina e que qualquer reclamação neste sentido deve-se dirigir ao referido
órgão. Constatando-se qualquer alteração o IBGE transferirá o quantitativo da população de quem de direito for.
- Os membros voltaram a falar sobre a população Quilombola, se vai ter alguma menção no questinário acreditando que é uma cultura que merece uma
atenção especial.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria Municipal de Governo- Prefeitura Municipal.

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.


