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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 3 dias do mês de Dezembro de 2009, às 09:40, no Sala de Reunião da Prefeitura, do município, VESPASIANO, 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:

Amarildo Avila Silva - Sindicato Metalurgico de Vespasiano e Lagoa Santa
Elvis Fabiani de Almeida Ribeiro - Secretaria de Educa?
Felipe Galego - Tribunal de Justi?
Geovana Hilaria da Silva Menezes - Associa? Comercial e Industrial Reg Vespasiano
Glauco Rodrigues de Souza - SINE
Ivaldo Pereira Lobato - CDL
Lucineide de Aparecida Silva - Camara Municipal
Patricia Silva Ananias - CDL
Ren?Louren?Cassimiro - Sindicato Metalurgico de Vespasiano e Lagoa Santa
Ronaldo Marcelino Fonseca - Prefeitura Municipal de Vespasiano
Sergia Priscila Ferriera Neves - Camara municipal
Silvio Roberto Lacerda - Sinticom

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 VESPASIANO 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.
Ao iniciar a reunião esclareceu-se a dúvida quanto a última reunião no que dizia respeito ao questionamento levantado pela vereadora Ana Ferreira Neves
quanto ao recenseamento de sua casa na última contagem em 2007, o representante esclareceu para os presentes em que setor encontrava-se o endereço
da mesma, como também quantas pessoas lá residiam. Outra dúvida, ficou a cargo da divisa com São José da Lapa, ficou esclarecido que Lei municipal de
1993, era insuficiente para esta questão, e seria utilizado os limites oficiais do IGA. Assim tem-se como limite entre os municípios na altura do bairro Jardim
Encantado o seguinte: O eixo da avendia 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. Após isto, o representante do IBGE falou que a base territorial encontrava-se fechada e que no
muncípio havia setores rurais e urbanos, quando o secretário de planejamento questionou tal fato, uma vez que segundo a lei complementar 3 de dezembro
de 2007, nos seus artigos 2º e 5º deixavam claro que em Vespasiano não há área rural. Diante do exposto o represetante do IBGE disse aos presentes que
fariam as devidas modificações e que estas seriam apresentadas em uma próxima reunião.

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: Divulgação em jornais de sindicato e rádio.
Apoio de líderes local: As diretorias de escolas municipais, de sindicatos, celebrante de cultos religiosos, foram sugestões apresentadas.

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 secretário de planejamento ficou de nos dar um retorno quanto a este espaço.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cadeiras e Mesas
Comunicação (telefone, banda larga, fax): não



Segurança: A mesa que a prefeitura dispõe.

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: Salas de aulas de escolas ou ainda o SESI ou Centro Catequético.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas, cadeiras e outros materias necessários.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
CDL - Sindicatos - SINE.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A questão da população do município voltou à tona na reunião, as pessoas acham o número de habitantes baixo, o representante  do IBGE esclareceu que
ligamentos da CEMIG ou COPASA e, ainda, PSF´s não seriam o melhor indicador para avaliar este número. O grande ponto de discussão foi o fato de
Vespasiano não mais ter área rural, o que ficou assegurado será modificado na base territorial para o próximo Censo; a questão de instalação do posto de
coleta. O sindicato dos Metalúrgicos ofereceu o salão da instituição, mas verificou-se a impossibilidade deste local, da mesma forma como o centro
catequético, ficou esclarecido que o local tem que ser dotado de segurança e ser exclusivo para os trabalhos do IBGE, representantes do CDL questionaram
se  cessão do espaço seria com ônus, mas ficou claro que para a Instituição o não ônus neste imóvel é o mais viável e comum, ainda segundo os
representantes do CDL isto dificultaria a possibilidade desta cessão. O secretário de Planejamento pediu a palavra e disse que conversaria com o prefeito e
que conseguiria este espaço. Inclusive ficou de entrar em contato com o representante do IBGE para dar um retorno deste local. Durante a reunião o
representante do IBGE informou que em razão das divisões para serem criadas as áreas censitárias ele conduziria os trabalhos desta comissão apenas até o
término da Base Territorial, após este, outro servidor presidiria a comissão. Sem mais nada a acrescentar a reunião foi dada por encerrada. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não 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.


