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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 27 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:50, no Salão do AA na sede da Prefeitura, do município, SÃO JOSÉ DA LAPA, 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:

ANTONIO BATISTA DOS SANTOS FILHO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA
CARLOS FAGUNDES DE FREITAS - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA
GRAZIELE APARECIDA DOS REIS CARVALHO - CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA LAPA
Maria Carolina Doretto - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Marla Cristina Assun? dos Anjos - Camara municipal
ROSEMEIRE PEREIRA - PREFEITURA
SHIRLEI CRISTIANE GON?LVES DE OLIVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL

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 SÃO JOSÉ DA LAPA 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 representante do IBGE esclareceu que os Limites,motivo de dúvida na reunião passada, são aqueles sugeridos pelo IGA, não  os que foram acordados
entre as municipalidades de São José da Lapa e Vespasiano atavés da lei municipal desta e o do acordo assinado pelo executivo daquela. Assim,os limites
entre os municípios na altura do bairro Jardim Encantado são: O eixo da Av. Presdiente Eduardo Furret,começando entre as duas Lagoas próximo a MG 424
até atingir o cruzamento da alameda dos Maranhenses, daí vira-se à direita e segue pelo eixo desta até atingir a Alameda Horácio Picoreli, vira-se à
esquerda, pelo eixo desta até atingir o antigo teleférico da companhia Itaú, atual Transamazônica, virando-se à esquerda e seguindo o traçado previsto em
lei. Quanto ao limite com o município de Confins,esclareceu-se que o córrego logo após a entrada de Nova Granja era o limite que dividia ambos municípios.

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: Através do jornal de ciruclação na cidade,  distribuído pelo Executivo do Município.
Apoio de líderes local: Sim através da divulgação boca a boca entre os moradores nas comunidades.
Outras formas: Através de carros de som percorrendo as ruas do município.

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:  O local  não foi apresentado com exatidão nesta reunião mas será fornecido pela municipalidade.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim há possibilidade de cessão destes materiais por parte da municipalidade.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Haverá um estudo para a viabilidade desta cessão.
Segurança: Os mesmos serviços ques estão à disposição das edificações públicas em que ele for instalado.

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 prórprio salão do AA na sede da prefeitura.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Pode-se utilizar mobiliário que da área da educação.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Tem que se ver a possibilidade desta cessão.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Ao iniciar a reunião, o funcionário Warley Cézar do IBGE desculpou-se pelo atraso no início da reunião como também pelo não funcionamento adequado do
projetor multimídia e sistema de som o que impediu assistir ao DVD institucional, mas o deixou com um dos representantes da CMGE para que pudesse ser
assistido depois. Durante a apresentação de algum itens na reunião pelo representante do IBGE a Secretária Municipal de Meio Ambiente e a  Secretária de
Políticas Urbanas apontaram o problema da definição dos limites com Vespasiano no que diz respeito ao campo de Futebol do Alvorada, o representante do
IBGE ponderou que se as municipalidades envolvidas nas questões apresentarem legislações que se adequem à realidade pretendida e estas forem
referendadas pelo IGA, não há problemas o IBGE acata o que órgão competente determinar e faz as alterações, ressaltou também que segundo informações
do Próprio IGA no ano de 1992 apenas Vespasiano precoupou-se em definir tais limites, São José da Lapa não criou um lei que abordasse tal assunto. O
senhor Sérgio fez algumas ponderações sobre o assunto, mas ficou esclarecido que o órgão competente para este tipo de discussão, limites territoriais de
municipíos, era o IGA não o IBGE.Foi falado do número baixo de inscritos para o PSS de Supervisores e que era necessária uma participação mais efetiva
do órgãos envolvidos no censo2010 para a divulgação do próximo processo seletivo que contratará recenseadores. Os membros presentes à reunião
reafirmaram o compromisso para a divugação mais incisiva deste processo. A questão de se ter um espaço adequado ao treinamento e trabalho dos
censitários foi abordado nesta, mostrando que a necessidade de se ter o apoio logístico dos órgãos públicos e da CMGE é fundamental para o
desenvolvimento de um trabalho satisfatório no Censo. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Todas as entidades convidadas compareceram à reunião ou enviaram representantes.

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.


