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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 20 dias do mês de Novembro de 2010, às 12:00, no  PREFEITURA MUNICIPAL, do município, LAGAMAR, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MARLICE DE MATOS DA SILVA representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

ARI BATISTA PEREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR
LUCIA ROSA DE ALMEIDA MAGALHAES - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR
NISIA MARIA CAIXETA RODRIGUES - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR

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 LAGAMAR 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 Sra. Presidente da CMGE, Marlice de Matos da Silva, informou aos participantes que os documentos e mapas da base territorial já foram concluidos.
Lembrou aos membros da CMGE de seu importante papel na realização do censo demografico 2010, os mesmo serão a ponte entre a municipalidade e o
IBGE, e que conta com os  membros da CMGS para divulgação do PSS para recenseador, e agradece o empenho que eles dedicaram na divulgação do PSS
para ACM e ACS.  

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: RÁDIA COMUNITÁRIA
Apoio de líderes local: ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS E  LIDERES RELIGIOSOS
Outras formas: CARRO DE SOM

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: SIM
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): SIM
Comunicação (telefone, banda larga, fax): SIM
Segurança: sim

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: SIM
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:
A comissão contou com a colaboração dos novos participantes: José Carlos Caixeta - Secretário Municipal de Administração e João Mateus Costa -
Secretário Municipal de Obras. O chefe do executivo sr. Ari Batista Pereira, os convidou porque poderão somar seus conhecimentos aos demais na
realização do censo demográfico 2010.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Marlice de Matos da Silva. Presidente da CMGE, frisou novamente a importancia de cada membro da comissão na realização do censo demográfico 2010. O
Sr. Prefeito Municipal Ari Batista Pereira informou a Presidente da CMGE o endereço do posto de Coleta do IBGE, situado à Praça Magalhães Pinto, 68 -
Centro. Disse ainda que o mesmo possui mobiliários e outros instrumentos necessários para o bom andamento dos trabalhos censitários. Confirmou o local
para treinamentos das equipes. Marlice, agradeceu a todos pelo empenho na divulgação do PSS do pessoal administrativo e que em 2010 será realizado o
PSS para recenseador, pediu que a divulgação seja intensa, pois trata da pessoa que irá a campo coletar os dados. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
COPASA E EMATER-MG.

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.


