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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 17 dias do mês de Novembro de 2009, às 13:30, no UNIPAC, do município, LAJINHA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Adelimárcio Leônidas Viana Gonçalves representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

ANATALIA HUBNER RODRIGUES MIRANDA - SECRETARIA DE EDUCACAO
DANIELLA DIAS VIEIRA HERMISDORFF - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEBORA VEIGA LOPES - SECRETARIA DE EDUCACAO
EVANDRO TRINDADE PEREIRA - SECRETARIA DE EDUCACAO
HUMBERTO CABRAL DA SILVA - CAMARA MUNICIPAL
MARIA DO SOCORRO SANGLARD MARTINS - SECRETARIA DE EDUCACAO
MARIA LUIZA AZINE VITOR - SECRETARIA DE EDUCACAO
NEURA DA SILVA PEREIRA - CAMARA MUNICIPAL
PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CAMARA MUNICIPAL
RENATO RODRIGUES DE SOUZA - CAMARA MUNICIPAL
SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA BASTOS SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL
SANDRA CRISTINA LEITE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SELISVANE APARECIDA DE SOUZA BERGAMIM - SECRETARIA DE EDUCACAO
VANIRSON ARLINDO DO CARMO - EMATER
VERACI MARTINS DE OLIVEIRA RUELA - SECRETARIA DE EDUCACAO

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 LAJINHA 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.
O Presidente falou sobre a distribuiCao setorial do municipio. Falou tambem das dificuldades anteriormente encontradas nos censos por conta da divisa do
municipio com o Estado do Espirito Santo, e que tal problema nao mais acontecera, ja que cada recenseador portara um equipamento com GPS suprido de
sistema de localizacao. 

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: Radios locais ou intermunicipais
Apoio de líderes local: Instituicoes religiosas
Outras formas: Servico de alto falante, propagana volante, e associacao de bairros

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: Sera no predio da Secretaria de Educacao.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O imovel sera mobiliado com  mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O posto tera linha telefonica e internet
Segurança: O imovel tera toda seguranca para os equipamentos e servidores.

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: Ja esta sendo estudado o local.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O local tera mesas e cadeiras para os treinandos.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O imovel  tera telefone e internet.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Coordenadores das Associacoes de Moradores de Bairros e Policia Militar.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Presidente reforcou a importancia do acompanhamento da comissao na coleta do censo e como eles podem fazer isso.Os membros informaram que nao
tomaram conhecimento das inscricoes do PSS. O representante do IBGE Rafael informou que foi feita divulgacao do concurso pela emissora de radio local, e
pediu desculpas pela baixa divulgacao, ressaltando que a divulgacao do concurso e de responsabilidade da Cesgranrio. o Presidente falou que sera feita
uma maior divulgacao para o proximo concurso. Reforcou tambem que o censo nao sera fechado sem a concordancia dos membros da CMGE. Os membros
contestaram a queda populacional do municipio no censo de 2007.O Presidente expalanou sobre a metodologia da estimativa populacional publicada
anualmente.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
O Sr Joao Batista Mendes de Abreu, Marcelo Trindade Pereira, Rodrigo Cavalcanti Ferreira e Sebastiao Cesar Franco, por compromissos assumidos
anteriormente nao 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.


