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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 1 dias do mês de Dezembro de 2009, às 14:30, no Gabinete do Prefeito, do município, LONTRA, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Marco Aurélio dos Santos representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

ERNANE MENDES DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL -GABINETE DO PREFEITO
EVANES JOS?FERREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - PSF
GILSON PEREIRA LIMA - EMATER-MG
HEREDI MENDES LIMA - CMDRS-CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTVEL
ION`FRANCISCA DE SOUZA - ASSOCIA?O COMUNITRIA DE VILA UNIÏ 
JOÏ EDMAR RODRIGUES GUSMÏ - PREFEITURA MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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 LONTRA 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.
Após um breve relato da reunião anterior somado a esclarecimento de dúvidas, principalmente sobre a questão de morador, os membros da comissão
prometeram total apoio em todas as etapas da operação censitária, inclusive, promover reuniões com a equipe de trabalho a fim de conhecer as dificuldades
e necessidades para que conjuntamente consigam resolvê-las apoiando em tudo que for necessário.

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: Todos os membros da comissão, através de sua representação, divulgarão o Processo Seletivo do Recenseador e juntamente com a
Prefeitura usarão todos os meios disponíveis como Rádio FM e jornal de circulação regional. 
Apoio de líderes local: sim
Outras formas: Promoverão palestras em escolas, comunidades rurais, sindicatos, templos religiosos, enfim, será um apoio total em todas as etapas da
operação censitáia.

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: Como não poderia de ser, será fornecido todo o apoio para montagem do Posto de coleta, inclusive, mobiliário e linha telefônica com a
aparticipação efetiva da Prefeitura Municipal. O Posto de coleta funcionará na Travessa Pedro Mendes, Centro, Lont
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): sim
Segurança: O local do posto de coleta terá segurança, autonomia e independência para o desenvolvimento dos trabalhos censitários.

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: O espaço físico antecipadamente já está garantido: são os prédios públicos municipais ou estaduais que oferecem toda estrutura tanto



mobiliária como de comunicação, tudo com respaldo da comissão Censitária e a Prefeitura Municipal.
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:
Proposta de inclusão de um membro da FUNASA.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Os membros da comissão pedem que seja enviado material de divulgação do Censo Demográfico 2010. 
- O tratamento que será dado a parcela da população que sai em trabalhos sazonais. Grande números de pessoas saem em maio e só voltam em
dezembro.Como recenseá-los? Providências conjuntas serão tomadas na época para solução do problema. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria Municipal de Ação Social- Prefeitura Municipal 
Secretaria Municipal de Educação- Prefeitura Municipal 

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.


