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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 21 dias do mês de Agosto de 2009, às 14:25, no CÂMARA MUNICIPAL , do município, LAGOINHA, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) AGUINALDO SILVA representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

BENEDITA Mª DE FTIMA RIBEIRO LEITE - EMEF PROFESSOR ALCEU COELHO
JONIAS DOS REIS RANGEL - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÏ PAULO
LU? ANTONIO DOS SANTOS - C•ARA MUNICIPAL DE LAGOINHA
MARIO VANDERLEI OLIVEIRA - EE PADRE CHICO
ROGELIO AUGUSTO DE CAMPOS - C•ARA MUNICIPAL DE LAGOINHA
VALMIR JOS?RIBEIRO - C•ARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

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 LAGOINHA 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 Sr. Presidente comentou que a estabilidade das divisas intermunicipais favoreceu agilizar os trabalhos da Base Operacional no município. Comentou que
as dúvidas pertinentes a localização de alguns bairros próximos as divisas,foram todas elas resolvidas e esclarecidas durante os trabalhos da Contagem da
População em 2007, principalmente com o uso do GPS. 
Teceu comentários sobre um determinado prefeito, que na decada de 80, durante uma noite, junto com alguns serventes da Prefeitura, mudaram a placa de
divisa intermuncipal, colocando-a quatro quilometros além de onde ela estava. Com o tempo os moradores do local, passaram a acreditar que realmente
moravam em Lagoinha. 
Neste caso, o Sr Presidente deixou claro que não existe litigio ou demanda judicial entre as Prefeituras, o que existe é o desconhecimento da divisa oficial
cujo registro está arquivado no IGC em São Paulo. Assim sendo a Base de Lagoinha está em conformidade e adequada para as necessidades dos trabalhos
do Censo 2010.
   

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?
Apoio de líderes local: Contando com pessoas da comunidade.

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: Sim.

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: A Prefeitura Municipal se comprometeu a ceder espaço físico para  instalação do Posto de Coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sem acerto



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sem acerto

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Os presentes se comprometerem a estimular a divulgação em todo o município. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Sindicato Rural de Lagoinha, Prefeitura Municipal de Lagoinha, Delegacia de Polícia de Lagoinha.

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.


