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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 27 dias do mês de Novembro de 2009, às 13:00, no Plenário da Câmara Municipal, do município, SETE LAGOAS, Estado MG, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) José Geraldo de Souza representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Amaro Marques dos Santos - Gabinete do Vereador Renato Gomes
Ana Claudia Brasil Pinto - Prefeitura Municipal de Sete Lagoas
Derli Prudente Santana - Embrapa
Eduardo Henrique de Oliveira Lellis - Escola T?ica Municipal de Sete Lagoas - MG
Janisse Lupiano Dias - Secretaria Municipal de Educa?
Jos?arlos Lopes - 25º Batalhao da Policia Militar de MG/Sete Lagoas
L?a Lane Ferreira - Escola T?ica Municipal de Sete Lagoas
Luis Fernando Ramos - Servi?Autonomo de Aguas e Esgotos de Sete Lagoas - SAAE
Maria do Amparo Aguiar Dumont - Gabinete do Vereador Reginaldo Tristeza
Marl? R. Oliveira - Prefeitura Municipal de Sete Lagoas
Nely Gon?ves Pereira dos Santos - Escola Estadual Emilio de Vasconcelos Costa
Reginaldo Pereira de Souza - Tristeza - C?ra Municipal de Sete Lagoas
Renato Gomes - C?ra Municipal de Sete Lagoas
Silvio Rodrigues de Carvalho - Minist?o P?co Federal
Vilma Pereira Mota Gon?ves - Prefeitura Municipal de Sete Lagoas
Waldenia de Almeida L.  Diniz - EPAMIG

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 SETE LAGOAS 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.
Senhor Presidente da CMGE, disse, que como conhecedor de toda á rea  municipal de Sete Lagoas, em fevereiro deste ano, juntamente com o contratado
Ivam Pedro e a servidora Marleide do Geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, percorreram todo o  perímetro urbano do distrito sede de
Sete Lagoas, de todas as AUI's ? Área Urbana Isolada e de todos os limites das 17 RA's  Regiões Administrativas, para verificar e atualizar as mudanças
ocorridas em campo pós Lei 5.740/1998.Cientificou, Senhor Presidente,  que passou um rascunho de toda as atualizações encontrada no campo, para o Sr.
Secretario de Planejamento Flávio de Castro, para juntos, solicitarem á Câmara Municipal de Sete Lagoas, para que aprovem tais atualizações e o Sr.
Prefeito sancione, para que possamos  a trabalhar nossa malha territorialmente  atualizada, visto o  crescimento populacional ocorrido nas RA's,  alterações
ocorridos na nomenclatura topográfica  em seus limites geográficosSenhor Presidente da CMGE ? José Geraldo de Souza, ainda versando sobre a proposta
de atualização da lei que delimita o perímetro urbano das  17 RA's e das AUI's, renovou agradecimento e disse que contou com o apoio irrestrito do Sr. Edil 
Renato Gomes ? Líder do Sr. Prefeito na Câmara Municipal,  do Procurador da Câmara Municipal Fernando Roque, do Secretário Municipal de Planejamento
Flávio de Castro, entre outros.Comentou que teve o prazer de receber em seu gabinete uma comissão de pessoas ilustres que lidam com o meio ambiente
municipal e que alí, mostrou  a proposta de atualização do novo perímetro urbano do distrito sede, que acrescenta somente aquelas partes que estavam
ficando como aglomerado rural de extensão urbana e atualizações de nomenclaturas geográficas, onde dizia, que não houve mudança nenhuma  proposta,
que não fosse atualização dos pontos geográficos limítrofes e inclusão daquelas partes que estavam ficando como aglomerado rural de extensão
urbana.Disse, que neste dia, contou  com a ajuda de todos, principalmente da engenheira agrônoma da EMATER _ MG / Sete Lagoas ? Sra Érika, do edil
Renato Gomes. Colocou que   das explicações feitas, todos demonstraram satisfeitos com o informado.Disse, também, que esteve na Câmara Municipal
explicado para a Comissão de que trata o assunto, presidida pelo então edil  Euro Andrade e outras vezes, inclusive para os vereadores  quando da pré
reunião que a lei, ? in totum? foi aprovada na Câmara Municipal.Comentou que a Lei que dispõe sobre o perímetro urbano do distrito sede do Município de
Sete Lagoas, leva o numero 7.803 de 14 de outubro de 2009.  Quanto a lei que define as RA's ? Regiões administrativas, no perímetro urbano do distrito
sede do Município de Sete Lagoas, leva o numero 7.804, de 14 de outubro de 2009.Comentou, Senhor Presidente, que as referidas leis foram publicadas no 
Jornal Diário Boca do Povo ? Ano 24 ? nº 2.871, - quarta Feria ? dia 28/10/2009, ás páginas 07 e 08 e que estão aqui  e na Agência á disposição.

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



Apoio de líderes local: Sim
Outras formas: Carros de som,boletos bancários,da cooperativa rural,conta de luz,agua.

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: Senhor Prefeito prometeu com arrumará um local.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Está havendo dificuldades para conseguir
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A Secretaria Municipal de Administração está avaliando a possibilidade.
Segurança: A Secretaria Municipal de Administração está avaliando a possibilidade

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): Há possibilidade.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Senhor presidente da CMGE agradeceu aos membros a divulgação do PSS 005/2009. Disse que a prova será no dia 13/12/2009 e, que em Sete Lagoas, há 
399  candidatos disputando 29 vagas para ACM/ACS e 32 candidatos  disputando 01 vaga para ACI.O Sr. Presidente reiterou dito na primeira reunião, que
cada Posto de coleta,  para  comportar  materiais de informática, manter sigilo, etc, necessitará de local seguro. Comentou que esteve em reunião com o Sr.
Prefeito Municipal e que este demonstrou todo o interesse e apoio para com o Censo 2010, inclusive com locais para referido Posto.Senhor Vereador, Lider
do Governo na Camara Municipal, Sr. Renato Gomes, disse que trazia a boa fala do Sr. Prefeito Municipal e a disposição de tudo fazer para ceder local para 
o  posto de coleta a partir de janeiro de 2010.O Sr. Presidente indagou aos membros, conforme solicitado na ultima reunião se já havia algum local propício.
A Sra Janisse Lupiano  Dias, representante da Secretaria Municipal de Educação, ficou de  verificar, local adequado para comportar os  29 contratados
ACM,ACS, ACA e ACI  no período censitário. Senhor Eduardo Henrique de Oliveira Lelis vai verificar na Escola Técnica  a possibilidade de uma Sala de Aula
que comporte 8 contratados. Alguns membros da comissão deram a idéia de procurar o Sr. Prefeito, sobre a possibilidade da cessão nos andares superiores
do Banco do Brasil/Centro. O membro Vereador Reginaldo Pereira de Souza, sugeriu procurar o Presidente da Câmara  de Vereadores  de Sete Lagoas,
sobre a possibilidade de  liberação do espaço, onde funciona a Escola do Legislativo, sugeriu também procurar pessoas ligadas a UNIFEM. Senhor
presidente da CMGE, acatou todas as ideias, agradeceu e disse que vai contactar com os citados.Sr. Presidente da CMGE, José Geraldo de Souza reiterou 
que é um prazer enorme receber todos os membros da CMGE aqui na Casa do Povo ? Câmara Municipal, para tratar de um assunto muito especial e
fundamental na vida de cada cidadão e para toda a sociedade brasileira: o XII Censo Demográfico de 2010.Senhor Presidente da CMGE apresentou um
vídeo institucional do Censo 2010.omentou que está á disposição a Resolução do Conselho Diretor do IBGE,  que regulamenta,  e normatiza o
funcionamento e procedimentos  das CMGE's. 
Ainda sobre a CMGE's, Senhor Presidente disse:Que elas têm como proposito, uma maior integração entre o IBGE e as comunidades locais, no que tange á
disseminação dos trabalhos de geografia e estatística, á obtenção de apoio logístico e cooperação, e á garantia do adequado desenvolvimento das atividades
do IBGE:Ser um canal onde a municipalidade possa reportar ao IBGE assuntos relativos ao seu território  á sua população;Facilitar   a realização dos censos,
permitir o acompanhamento dos trabalhos locais e dar transparência ás operações sempre com vistas á obtenção da cobertura territorial correta e da melhor
qualidade dos dados levantados;colaborar  na divulgação do próximo Processo Seletivo Simplificado ? PSS para recenseadores, em toda área urbana
municipal e principalmente nos povoados e zona rural e na montagem dos Postos de Coleta, de modo a oferecer apoio logístico e acompanhar o
desenvolvimento da coleta, como já dito. Senhor Presidente da CMGE, reiterou informação e conclamou a todos os membros da CMGE, indistintamente, em
grau de responsabilidade igual, para que unamos nossas forças, em conjunto, para o bom exito do XII Censo Demográfico, que iremos realizar em 2010.
Comentou que é uma responsabilidade e atribuição do IBGE  fazer o Censo, e  á Comissão,  dar suporte e inclusive acompanhar, excetuando nos casos
previstos da coleta in lócuo que é  exigido e estabelecido por legislação pertinente ( Lei numero 5.534/68, Lei numero 5.878/73 e o Decreto numero
73.177/73), reguardo e sigilo das informações  estatísticas e que não cabe á CMGE, qualquer interferência nas orientações técnicas e conceituais definidas
pelo IBGE.Senhor Presidente colocou, que o Censo 2010, se constitui no maior levantamento estatístico que um País pode empreender, onde todos os
domicílios  serão visitados para saber quantos somos, como somos e como vivemos, constituindo no grande retrato em extensão e profundidade da nossa
população e das suas características socioeconômicas e, ao mesmo tempo, na base sobre a qual deverá se assentar todo o planejamento  público e privado
da próxima década. Colocou, enfim, que é uma responsabilidade de todos, Governo nas três esferas, empresas e a sociedade, visto que as informações
obtidas nos permitirão conhecer melhor e planejar com mais segurança as ações para o futuro e que para a consecução deste ideal, é mister que



planejemos, juntos, de forma participativa e em conjunto com todos os interessados.Continuando, comentou que é importante que nós, enquanto CMGE,
motivemos o apoio e a participação
compartilhada de toda a comunidade e, que esta entenda a importância de se receber o recenseador e responder ao questionário da pesquisa, onde  a
sociedade possa se sentir também responsável que é, cumprindo seu dever de cidadã. Senhor Presidente,  comentou que foi distribuído um folder  ? O
Município e Seu Contexto? e um calendário de mesa  para o ano de 2010   para cada membro da CMGE.
Disse, ainda, que o IBGE vai enviar a todos os membros da CMGE, a Revista ? Vou te contar? Comentou que trouxe alguns dados do Município e convidou a
todos a navegarem no site do IBGE que é mais do que um mar, disse: são todos os oceanos de   informações variadas.
 Reiterou convite, para também visitar a Agência do IBGE, onde lá, também, possuem dados  dos municípios. Disse que possui o mapa municipal estatístico
e o mapa índice das cartas topográficas disponibilizadas pelo IBGE em pen drive e que está á disposição. 
Aproveitou e transmitiu o endereço eletrônico ? link direto,   onde se possa  ter acesso as cartas topografias.
http://biblioteca.ibge.gov.br/colecao_digital_mapas.php Sr. Presidente da CMGE agradeceu a oratória de todos.
Finalizando o Sr. Presidente da CMGE, agradeceu a presença de todos e conclamou á participação nas próximas reuniões.
Terminou dizendo que caso não venhamos a nos reunir mais neste ano, deixava desejos a todos, de um feliz e santo natal, com um 2010 abençoado pelo
divino Infante, repleto de suade, paz, felicidades, sucessos e suce$$os!!!

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Claudinei Dias ? Vereador;Euro de Andrade ? vereador;Gilberto Doceiro ? Vereador;Dalton Andrade ? Vereador;João Pena ? Vereador;Marcelo ?
Vereador;Toninho Rogério ? Vereador.;Jornal Tribuna;Jornal Hoje da Cidade;Jornal Boca do Povo;O Jornal do Centro de Minas;Jornal Sete Dias;ETV;Daniel
Mafra ? Diretor do Jornal do Legislativo Municipal.Dr. Roberto das Graças Silva ? Diretor do Fórum;Dr. Eduardo Lovato Bianco ? Diretor das Promotorias;
Eudardo Lanza Teixeira França ? Emater MG;Jadir Mauricio Lanza Rabelo ? Presidente doSindicato Rural;Carlos Antônio Figueiredo Amorim ? Presidente da
Cooperativa Regional;
Dr. Oswaldo Wierman Junior ? Delegado Regional;Marilene Martins S.B.Lopes ? Vigilância Sanitária;Geraldo Alves Padrão ? Diretor das Rádios Cultura,
Musirama e Jornal Centro de Minas;
Celso de Azevedo ? Representante da Rádio Santana;Vanessa Maciel ? Representante da CDL;Nadab Estanislau Abelin ? Secretário Municipal de
Governo;Ricardo Lúcio ? Secretário Municipal de Administração;Dr. José Orleans ? Secretário Municipal de Saúde;Roberto Soares dos Santos ? Sub tenente
? Cmte do 1º Pelotão da 3ª Cia;Cel Gerson de Moura Freitas ? Cmte do 4º Grupo de Artilharia Antiarea do Exercito Brasileiro ? 4º GAAE;Flávio José
Rodrigues de Castro ? Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão;Mázio Henrique ? Diretor do Departamento de Politicas Públicas;;Mônica
diniz ? Representante do Rotary;O Vereador Milton Saraiva, justificou a ausência por motivo de Viagem. O Vereador Duílio e o IMA foramrepresentados.
Erika da Emater MG Sete Lagoas e da Associação do meio Ambiente justificou sua ausência.

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.


