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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 30 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:20, no AGÊNCIA DO IBGE , do município, VIÇOSA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) HELIANA MARIA RIBEIRO DA SILVA ARAUJO representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

ANTONIO ELIAS CARDOSO - CAMARA MUNICIPAL DE VI?SA
EDIMAR MENDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?S

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 VIÇOSA 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.
Feito comentarios, mesmo porque houve cadastramento de mais 2 membros. Explicado sobre o trabalho da base territorial, e que não temos problemas com
divisas intermunicipais.
A reunião se realizou com um atraso pois aguardávamos a chegada das pessoas que foram convidadas. Como houve quorum, ela se realizou, partindo
desde aquele inicio, a importancia da CMGE, o compromisso que assumimos, a importancia do Censo e as consequencias de um trabalho mal feito. Por isso
pedimos que colaborem conosco, pois o momento de fazer é agora. 

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: Já é divulgado através da TV Viçosa e jornais que circulam no municipio. Há divulgação atravé de rádio local.
Apoio de líderes local: Irão colaborar para a divulgação
Outras formas: Carro de som da prefeitura, cartazes em onibus que circulam no municipio.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: O posto de coleta vai funcionar no mesmo local onde funciona a Agência do IBGE. Há espaço suficiente para todos.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Se, necessário, haverá cessão.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O espaço onde funcionará o posto de Coleta oferece comunicação.
Segurança: O prédio onde funcionará o Posto de coleta, oferece segurança.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: Sempre que solicitamos, conseguimos cessão de espaço junto a UFV.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Se houver necessidade, haverá cessão.



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Caso seja necessário, existe a possibilidade de cessão.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Cadastrados 2 novos membros interessados em colaborar.
A vice prefeita Lucia Duque Reis, compareceu , participou ativamente, mas não cadastrada como membro da CMGE.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Ao todo, o municipio conta com 107 setores censitários. A preocupação de todos é com relação aos estudantes da UFV. Explicado porque não contamos, os
criterios que adotamos na contagem e onde são contados.Outra questão é a de domicilio fechado. Que o recenseador/Supervisor, retorna ao domicilio várias
vezes, em horarios diferentes, até conclusão da coleta.Falamos sobre o quantitativo de inscritos(188 para ACM/ACS) e 7 para a vaga de ACI. Falamos sobre
o prazo da coleta e solicitado muito apoio durante a coleta dos dados. Estão dispostos a colaborar, para que não tenhamos surpresas desagradáveis no final.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Jose Luis Rosa e Claudio Batista Gouvea, participaram da reunião mas como representantes da Secretaria Municipal de Agricultura, mas não houve
interesse em serem membros ativos da CMGE.
Sueli de Souza Santos, participou como representante da Secretaria Municipal de Finanças, mas não se interessou em cadastrar como membro efetivo da
CMGE.
Karina Lopes Chequer Bicalho, representando a Gerente da Emater, preferiu também ser, no momento, apenas representante da Instituição.
A vice prefeita, não se cadastrou, mas mostrou muito interesse em colaborar.

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.


