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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Outubro de 2009, às 15:30, no Secretaria Municipal de Educação, do município, FEIJÓ, Estado AC, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Adriano Costa da Rocha representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

ANT?IA DILA DA SILVA SANTANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
ANT?IO ELENILTON SILVA BRAGA - C•ARA DE VEREADORES
BENEDITA MARIA MOURÏ RODRIGUES - SECRETARIA DE A?O SOCIAL
FABIOLA MUNIZ DE PAULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
KEITE CORREIA FONTINELE - PREFEITURA MUNICIPAL
LEILISANGELA CARDOSO GOMES - VIGILANCIA AMBIENTAL
Maria Madalena de Oliveira - FUNASA - Polo Base

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 FEIJÓ 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.
Falou-se que até o momento a Prefeitura não entregou ao IBGE a descrição do perímetro urbano do município, havendo a possibilidade de ser utilizado
durante o Censo de 2010 o limite urbano constituido pelo IBGE para os censos 2007.

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: Rádios locais - O Presidente da CMGE após a reunião fez uma entrevista para uma rádio local
Outras formas: Locais de trabalho dos membros, internet

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?
Não. Por quê?
Os paricipantes da reunião disseram não ter autonomia política nem financeira para o comprometimento

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: local para treinamento
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas e cadeiras

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
FUNAI-Fundação Nacional do Índio, FUNASA-Polo Base,Câmara de Vereadores.



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Presidente da reunião falou da audiência que teve com o Prefeito do Município, senhor Cláudio Braga, e o Secretário de Administração, senhor Beto, onde
estes assumiram o compromisso da cessão de um local para o Posto de Coleta e de dar todo apoio possível ao IBGE. O presidente solicitou apoio da
FUNASA-Polo Base e FUNAI na divulgação do Censo 2010 nas comunidades  e lideranças indígenas, como também apoio durante a coleta, e os mesmos se
prontificaram em ajudar o IBGE. Os participantes da reunião, representantes dos orgãos/entidades convidados, afirmaram que, apesar de não terem
autonomia política nem financeira para comprometimento com o IBGE, não vêem problemas de cessão de local e infraestrutura para o treinamento dos
censitários no município, bastando maior articulação para tal.

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.


