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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 29 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:00, no Hotel Plaza Inn Executive - Setor Oeste, do município, GOIÂNIA, Estado GO, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Daniel Ribeiro de Oliveira representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

CARLA CRISTINA DE ARAUJO GOMES - Secretaria Municipal de Planejamento de Goiania
CLARISLENE DE PAULA DOMINGOS - Secretaria Municipal de Educacao
EDINEY BERNARDES DE PAIVA - Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos - CMTC
MARIA CAROLINA OSCAR ABRAO - Foro de Goiania
RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA - Camara Municipal de Goiania
WELLINGTON DIVINO DA SILVA - Secretaria Municipal de Educacao

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 GOIÂNIA 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.
Foram comentados assuntos pertinentes a Base Territorial, inclusive a divisão de Goiânia em 7 Regiões. A Sra. Carla da SEPLAM, teceu alguns comentários
sobre a divisão,
que não está completamente concluída, podendo haver algumas alterações de setores, fazendo referência ao mapa urbano exposto em sala.

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: Foi bem divulgado na mídia.
Apoio de líderes local: Houve o empenho dos Órgãos, em especial podemos mencionar a CMTC que divulgou cartazes nos ônibus
Outras formas: Foram afixados cartazes em vários pontos estratégicos, inclusive o apoio das escolas na divulgação

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: Vários Órgãos se comprometeram a nos ajudar, já estão sendo feitos contatos - Fecomércio e outros
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Disponibilidade de mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Telefone fixo
Segurança: Segurança do local

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. A definir
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim. A definir



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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A Sandra, Coordenadora das Comissões apresentou o conteúdo do site do IBGE - Censo 2010,explicando cada item e inclusive mencionando a
disponibilidade das atas para consulta no portal.
O Edson, Coord. Técnico do Censo, fala sobre o treinamento dos profissionais envolvidos, inclusive dos coordenadores de subáreas, até chegar no
treinamento dos recenseadores.
O Sr. Daniel, Chefe da UE, comentou sobre a montagem dos Postos de Coleta, que já estão sendo feitos contatos com parceiros, como a Fecomércio, o
prédio do juizado especial, entre outros.
A divulgação dos trabalhos do Censo está sendo agilizada, as mídias estão sendo definidas, e haverá um convênio com o MEC.
Os trabalhos da Base Territorial estão informatizados, têm sido difíceis, pois são muitos sistemas, porém com a integração das vertentes urbana e rural,
aumentará a interatividade e a espacialidade dos dados.
Os calendários de impressão estão prontos, para os recenseadores já começarem em abril a conferência dos setores.
O Chefe da  Unidade, menciona a seriedade dos trabalhos, com prazos bem apertados, onde as etapas estão interligadas, daí a importância de não ocorrem
atrasos, visto que poderia gerar um efeito dominó.
O chefe ainda menciona o empenho de todos os profissionais envolvidos  nas etapas de planejamento, para lograr êxito no final dos trabalhos.
A profa. Clarislene relata  a experiência da Secretaria Municipal de Educação no Censo Escolar, e menciona a importância do trabalho do Prof. Wellington na
Área de Informação e Dados.
A Ediney do CMTC, comenta a questão da participação dos governos e a forma de viabilizar esses convênios.
O Daniel adianta sobre a parceria com a CMTC, sobre o transporte coletivo na coleta para os recenseadores.
A Marília se referiu ao representante da Câmara, e como essa poderá ajudar juntamente com a CMTC, na compra dos vales transportes. O Prof. Ramos
falou que tem orçamento limitado, mas que eles estão com os transportes que têm que ser devolvidos para a Prefeitura, e nesta ocasião poderia oferecer 10
veículos para a operação coleta. E o Daniel mencionou que a Sandra, coordenadora das comissões, vai entrar em contato com a Câmara,para tratar do
assunto.
A Maria Carolina, Foro de Goiânia se disponibiliza a apoiar o IBGE, no que for preciso, segundo ela, a Direção tem interesse em ajudar.
Foi mencionado também sobre o limite entre Goianira e Goiânia, apesar que não interfere no trabalho do IBGE.
A Profa. Clarislene perguntou sobre a parceria com as  escolas, e  colocou à disposição as escolas municipais para colocação dos cartazes de divulgação,
tanto dos concursos como do Censo 2010.
Além de outros assuntos tratados, como as inovações tecnológicas que serão implementadas.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Polícia Militar, Secretaria Municipal de Saúde e Universidade Católica de Goiás.

Participaram também da Reunião os servidores do IBGE: Angela Gandolfi, Marina Luzia Ludegero, Edson Roberto Vieira, Sebastião Matos, Lúcia Helena
Resende, Marília Grandi e Sandra Moreira Figueiredo.

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.


