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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:20, no Sala de Reunião da Prefeitura Municipal, do município, VIRGEM DA LAPA, Estado MG, foi realizada
a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Ernei Barbosa Silva representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Adreana Ferreira  Gomes - Prefeitura Municipal
Alberto Xavier Jardim - Prefeitura Municipal 
Ant? Eustaquio Souza  S? - C?ra Municipal
Cleuson Cleyner Monteiro Prates - Camara Municipal
Eva Rodrigues de Souza Solto - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Luiz Augusto Negreiros Ribas  - Prefeitura Municipal
Thales Jardim Murta - 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 VIRGEM 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.
Sim  Que os mapas estão conforme cita os limites municipais. Mais uma vez foi citado a questão do limite com Berilo, e foi pedido pelo vereador Antônio que
fosse fiscalizado mais de perto para que não houvesse evasão de população para aquele município. 

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 rádios locais.
Apoio de líderes local: Divulgação em rádios locais.

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: Foi solicitado e a prefeitura  já  forneceu o endereço para a montagem do posto.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura comprometeu-se a apoiar  a partir da contratação de pessoal.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será analisado o valor das despesas para posterior informação se pode apoiar ou não.
Segurança: Foi informado que o imóvel concedido oferece segurança.

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: Procurar conseguir junto as escolas do município.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Procurar junto as escolas mesas e cadeiras.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Procurar conseguir junto a direção da escola a liberação de telefone e banda larga na ocasião do treinamento.



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Representantes de Comunidades 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidente comentou sobre a primeira reunião, agradeceu sobre o apoio na divulgação do concurso  para o Censo 2010 e em seguida mostrou aos
presentes cópia do mapa MMDE por solicitação do vereador Cleusson e também a seu pedido foi-lhe prometido uma cópia da lei de criação do município de
Virgem da Lapa o que prontamente através da Assessoria de Planejamento, foi tirado Xerox e lhe entregue. Foi questionado sobre a possibilidade de se
obter uma cópia de planta urbana de de MMDE pela Assessora de Planejamento Municipal. Foi-lhe respondido que de imediato que poderíamos gravar o
MMDE no CD, mas que a planta urbana do município ela teria que solicitar a Chefe d UE/MG através de oficio. O presidente divulgou nossos mapas,
ressaltando a doravante estes mapas estarão disponíveis em meio digital. Falou da finalização pelo IBGE da divisão dos municípios em setores, sendo 9
urbanos e 9 rurais na sede e em São João do Vacaria 1 setor urbano e 3 rurais.
Foi lembrado pelo secretário da reunião, da necessidade do município disponibilizar o local para funcionamento do posto de coleta, durante o Censo 2010, e
nesta oportunidade foi mostrado pelo representante do IBGE cópia do oficio nº 367-2009, onde o Prefeito Municipal cede o prédio, sito a Praça Valdomiro
Silva Costa , 62 ? Centro ? Virgem da Lapa, para funcionar o referido Posto de Coleta à disposição do IBGE.
Foi passado a palavra aos demais membros para que se pronunciassem sobre assuntos pertinentes a reunião, mas não houve declinação neste sentido. Isto
posto, o presidente agradeceu a todos os presentes, dizendo que a próxima reunião procurará trazer mais informações aos presentes. Assim, nada mais
havendo a tratar foi dado por encerada a reunião. Sendo que eu , Dionel Novaes Miranda, secretário da Reunião, lavrei a presente ata que será lida e
assinada por todos os presentes.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS  - GERALDO MAGELA DE JESUS.

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.


