
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 10:00, no PREFEITURA, do município, LAVRAS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MÁRCIO SILVA BALÃO representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

AGENOR HENRIQUE DE SOUZA - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
ANTONIO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL
ANTONIO CESAR DE PADUA - PREFEITURA MUNICIPAL
JOSE OSCAR PAIVA VIEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MARIA DAS GRA?S DOS SANTOS - IBAMA

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 LAVRAS 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 Sr. Presidente da CMGE, fez em breve comentário sobre a reunião anterior, disse que as alteraçãoes no perímetro urbano, apresentadas anteriormente, já
haviam sido inseridas na Base Territorial do município. O Sr. José Oscar perguntou se os setores censitários seriam os mesmos do Censo 2007, foi
respondido que alguns setores foram subdivididos devido a alteração no perímetro urbano e também por causa do elevado número de domicílios.

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: sim, Jornal, rádio, TV, etc.
Apoio de líderes local: sim
Outras formas: Divulgação em igrejas, escolas, etc.

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, tv E dvd

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Presidente explicou com detalhes sobre o PSS para ACM/ACS/ACI e Recenseadores e a importãncia da divulgação deste processo.
O Sr. Agenor perguntou sobre a função dos Membros da CMGE e o Sr. Presidente aproveitou para ressaltar a importância da Comissão no apoio e
fiscalização dos trabalhos do Censo 2010, visando a qualidade das informações que, consequentemente, seriam a base de todo planejamento estratégico
sócio-econômico do município nos próximos dez anos. O Sr. Antônio Caetano perguntou se teriam acesso aos resultados parciais durante a coleta, foi
respondido que os membros da CMGE teriam acesso a estas informações, mas que, devido ao sigilo, não teriam acesso aos questionários. Foi perguntado
pelo Sr. Agenor, se a população flutuante seria contabilizada no município. O Sr. Márcio explicou que o IBGE usa conceitos estatísticos para definir o
morador e que a popuplação flutuante não seria contabilizada. O Sr. Presidente solicitou aos Membros da Comissão, a cessão de uma sala para instalação
do Posto de Coleta com mobiliário, telefone e internet para utilização para segunda quinzena de fevereiro/2010, o Sr. Agenor se prontificou a verificar com o
Comandante um local para o Posto. O Sr. Cesar Pádua ficou de verificar a possibilidade dos recenseadores utilizarem passes gratuitos nos ônibus
municipais. Disse, também, que as equipes de campo poderiam ser treinadas em salas do CPPT - Centro Público Promocional do Trabalho, ou no próprio
auditório da prefeitura.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
ANTONIO EDIMIR FROTA FERNANDES - FACULDADE ADVENTISTA DE MINAS GERAIS - COORDENADOR DE POS-GRADUAÇAO
EDIMILSON EDUARDO DA SILVA - CONSELHO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL - CONSELHEIRO
EVANDRO CASTANHEIRA LACERDA - CAMARA MUNICIPAL - PRESIDENTE 
GERALDO ALVES SANTANA - PREFEITURA MUNICIPAL - CHEFE DE DEPARTAMENTO
HELIO CESAR FONTES COELHO - PREFEITURA MUNICIPAL - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICO
JOSE EUSTAQUIO CARDOSO - CDL - CONSULTOR
JULIANO CALIXTO DA SILVA - CORPO DE BOMBEIROS - 2º SARGENTO
WALDENOR DA ROCHA GOMES - PREFEITURA - SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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.


