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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Novembro de 2009, às 13:45, no Secretária Municipal de Saúde, do município, LAGOA SANTA, Estado MG, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Warley Cézar de Lana Higino representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Celia Agda Alves Cafaggi - Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Daniela Lazzarini Pereira Gomes - Instituto Mineiro de Agropecu?a
Maria Goreti Bispo de Carvalho Lima - Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - Fazenda

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 LAGOA SANTA 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.
Ao iniciar a reunião, o representante do IBGE deixou bem claro quais eram os limites municipais entre Lagoa Santa e Vespasiano, disse ainda que o trecho
que havia sido objeto de dúvida na reunião passada, a quadra que envolvia as ruas Paulo Ferreira da Costa, 103, 104 e 107 não estavam configuradas
dentro de área industrial, mas urbana, com população já residindo no local. Fotos do local em questão foram disponibilizadas pelo representante do IBGE aos
membros da CMGE. A senhora Célia Cafaggi salientou que o município está fazendo uma nova lei para delimitação do perímetro urbano da cidade. O senhor
Warley disse-lhe que para o censo demográfico de 2010 usar-se-á  a legislação pertinente à época atual, e que o município de Lagoa Santa, dividido em
seus três distritos, ficou assim delimitado para os trabalhos censitários: 65 setores no distrito sede, 02 setores no distrito de Lagoinha de Fora e 7 setores no
distrito de Lapinha. Deu por encerrada a base territorial do município, afirmando que faltam pequenos ajustes que serão feitos  pela própria agência do IBGE.

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: Pode divulgar através de faixas e carros de som. além da rádio que há na cidade.

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: Os membros da CMGE solicitaram que ofício para confirmar tal solicitação fosse enviado ao executivo, mas que não vê dificuldade em
conseguir o espaço.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cadeiras e Mesas
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não
Segurança: A mesma que a prefeitura dispõe.

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: Desde que agendado com antecendência a cessão de espaço para treinamento não é problema.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas, cadeiras e outros materias necessários.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Durante a CMGE foi reforçado novamente o fato de que A Base Territorial para o próximo censo será totalmente digitalizada, falou-se da cessão destes
trabalhos. O município recebeu do ministério das cidades o programa Terraview, talvez os trabalhos do IBGE possam ser compatíveis com este, falou-se que
tão logo fique pronto os mapas definitivos no modo "impresso" estes serão divulgados ao município. A representante do município perguntou quanto ao
compartilhamento destes arquivos de forma total, o representante do IBGE frisou que tal situação não deva ocorrer em razão do sigilo das informações e
também por questões legais. Além disto, a questão de um lanche para os treinandos foi assunto abordado na reunião e mais um vez falou-se que tais
cessões devem ser encaminhadas por ofício para o executivo e legislativo, mas não vêem dificuldade nestas, o representante do IBGE garantiu que seria
enviado tais ofícios às instâncias competentes.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não 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.


