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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no Câmara Municipal, do município, COROATÁ, Estado MA, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) CLÉBIO ROCHA MATOS representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Antonio Nelson Cruz dos Santos - Conselho Tutelar
Auzenir de Souza Lopes e Silva - Conselho Munic. dos Direitos da Crian?e Adolescente
Esther Moura dos Anjos Neta -  Secretaria  Municipal de  Saude
Jos?ernandes da Silva - FUNASA
Maur?o Monteiro Costa Junior - Secretaria de Aministra?
Odair Jos?oares da Silva - Secretaria  Municipal de Educa?
Viturino Palhano de Paiva - FUNASA

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 COROATÁ 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 presidente declarou aberta a 2º reunião ordinária da CMGE e em seguida fez a leitura da ATA da 1º reunião, destacando os pontos mais relevantes.

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
Vídeo

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: Na ocasião da reunião tivemos a presença de uma emissora de TV(divulgação do PSS)
Apoio de líderes local: Reprodução e divulgação do material encaminhados pelo IBGE/RJ
Outras formas: NAR

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: Solicitamos aos orgão e entidades representados na reunião um espaço adequado aos trabalhos do Censo
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Solicitamos aos orgão e entidades representados na reunião o mobiliário minimo necessário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Solicitamos aos orgão e entidades representados na reunião os equipamentos necessários
Segurança: Foi apresentado aos membros a preocupação com a segurança no Posto de Coleta durante a noite. 

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

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 representante da Sec. de Saúde colocou as novas instalações do orgão a disposição do IBGE
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A representante da Sec. de Saúde colocou as novas instalações do orgão a disposição do IBGE
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A representante da Sec. de Saúde colocou as novas instalações do orgão a disposição do IBGE



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
*Secretaria Municipal de Agricultura

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
OBS 1:Lembramos aos mebros que os trabalhos da Base Territorial nos Municípios brasileiros foram divididos em 2 módulos e que no Módulo I(já concluído),
trabalhamos com Municípios de população menor que 20 mil habitantes e que o Município de Coroatá por conseguinte está incluído no Módulo II, estanto os
trabalhos em andamento neste Município, na medida em que estamos aguardando material da Empresa de Roteamento para darmos prosseguimento aos
trabalhos.
OBS 2:Os membros reclamaram que receberam as correspondências com o material para divulgação do PSS nos últimos dias do prazo inicial para termino
das inscrições.Solicitaram prazo maior para divulgação do edital do processo seletivo para Recenseadores.
OBS 3:Na ocasião da reunião foi entregue a cada um dos membros uma cópia com a proposta para instalação do posto de coleta com sua respectiva
definição, seus objetivos, bem como as necessidades básicas em termos de estrutura física e mobilíários para o pleno desenvolvimento dos trabalhos no
Censo Demográfico 2010.
OBS 4:Segundo o sr Maurício,Secretário de Administração,o prefeito está ciente da demanda dos postos de coleta e dará total apoio para a realização dos
trabalhos censitários no município.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
* Prefeitura Municipal(prefeito ou representante)
* Câmara Municipal
* AGED
* Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
* SAAE

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.


