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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 21 dias do mês de Setembro de 2009, às 10:00, no Prefeitura Municipal , do município, IGARATINGA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Marilene Silva Gurgel Sampaio representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Denilce Delaine - Prefeitura Municipal de Igaratinga
F?o Alves Costa Fonseca - Prefeitura Municipal de Igaratinga
Geraldo Aparecido Fabiano - Prefeitura Municipal de Igaratinga
Jario da fonseca - C?ra Municipal de Igaratinga
Karina Aparecida Fonseca Campos - Secretaria Municipal de Educa? e Cultura
Mariana Kalina Werneck Oliveira - Gabinete do Prefeito
Raquel Cristina de Faria - Secretaria Municipal de Sa?e Assist?ia Social
Renato de Faria Silva - C?ra Municipal de Igaratinga

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 IGARATINGA 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.
A presidente  perguntou sobre a ampliação do perímetro da AUI de Limas, sendo informada por parte dos representantes da Câmara Municipal, que até o
momento a  lei que trata de tal alteração não havia sido aprovada, estando em vigor a lei 259/79 que trata do perímetro urbano de Limas.
A presidente informou que se a lei não fosse aprovada em 15 dias, não seria possível incluir a ampliação do perímetro urbano da AUI de Limas, para ser
divulgada no Censo 2010, tendo em vista que a lei recente, que trata desta ampliação e foi aprovada com o número 1066 de março/09, não tem valor, uma
vez que relacionou Limas ao distrito de Antunes e a mesma pertence ao distrito sede de Igaratinga.
Perguntou também sobre a existência de dúvidas em relação a base territorial do município. Todos os participantes concordaram que as dúvidas foram
esclarecidas na reunião anterior.

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: Participantes se comprometeram a divulgar na Rádio local.
Apoio de líderes local: A chefe de gabinete se comprometeu a divulgar nas escolas.
Outras formas: Todos os membros se comprometeram a divulgar nos templos religiosos.

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: Ficou definido pelos membros que o posto de coleta irá funcionar em uma sala localizada no prédio da Prefeitura.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura irá fornecer toda a infraestrutura necessária.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A prefeitura irá fornecer toda a infraestrutura necessária.
Segurança: A prefeitura irá fornecer toda a infraestrutura necessária.

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 chefe de gabinete se comprometeu em providenciar o local e toda a infraestrutura para a realização do mesmo.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A chefe de gabinete se comprometeu a providenciar o necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A chefe de gabinete se comprometeu a providenciar o necessário.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A presidente enfatizou a importância da colaboração da CMGE nos PSS, tendo em vista as características do município, onde existe uma boa oferta de
emprego, o que pode acarretar um pequeno número de inscrições. Lembrou ainda a importância de um cadastro reserva para suprir eventuais necessidades.

Mariana  Kalina Werneck Oliveira foi designada como secretária.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Bento José da Silva             Prefeitura  Municipal              Assessor de Gabinete
Flávio Lucas Greco Santos       Prefeitura Municipal               Engenheiro
José Mauro de Carvalho          Consep                             Presidente

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.


