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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 6 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:45, no Auditório da Câmara Municipal, do município, SENADOR LA ROCQUE, Estado MA, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Wellington Georges Costa da Silva representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

ADAILTON BARBOSA DA SILVA - AG?CIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECURIA - UNIDADE DE SENADOR LA ROCQUE
ADECINA SANTANA LIMA - C•ARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ANA FRANCELINA DE JESUS SOUSA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SENADOR LA ROCQUE
ANTONIO JOS?OLIVEIRA BARROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORES RURAIS DE SENADOR LA ROQUE - STTR
JAILSON BRITO DA SILVA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SENADOR LA ROCQUE
JOS?SILVANO BISPO - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SENADOR LA ROQUE
MARIA SANTANA GOMES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
SORAIA MARIA ANDRADE BARROSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE

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 SENADOR LA ROCQUE 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.
Em razão da existência de membros novos na reunião, se fez necessário uma explanação breve sobre o que é CMGE, citando suas funções, potencialidades
e seu papel na atualização da BASE TERRITORIAL, no intuito de integrá-los.

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: A prefeitura, na qual tem espaço na mídia local,  inserirá em suas pautas o PSS, não só de ACM/ACS, mas de recenseador.
Apoio de líderes local: Câmara, STTR -Senador, Secretaria Municipal de Educação irão inserir nas pautas de suas reuniões, o  PSS, para todos os cargos.
Outras formas: A prefeitura pode mobilizar as "VOZES" municipais para disseminação do PSS. Para isso também utilizará carro/bicicleta de som. Concessão
de espaços nos murais das institituições para cartaz do PSS.

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: Prefeitura providenciará um domicílio, no qual seu endereço será fornecido no mês de dezembro.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Prefeitura providenciará as mobílias, com auxílio das outras instituições presentes na reunião.
Segurança: Prefeitura analisará a possibilidade para concessão de um vigia de maneira exclusiva ao posto de coleta. A resposta ocorrerá na 3º reunião.

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, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, concederá as escolas. STTR e Sindicato dos Professores concederão os



espaços de seus auditórios.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Todas as instituições presentes concederão as mobílias que existem nos seus espaços concedidos.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O Sindicato dos Professores disponibilizará, no período de treinamento, o seu sinal de internet.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Associações de Moradores da Zona Rural; FUNASA; CORREIOS.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Senhor Presidente da Comissão, uma vez que a reunião se deu em período pós a realização das inscrições dos mensalistas, aproveitou a oportunidade
para falar do PSS dos recenseadores, informando os quantitativos de recenseadores a selecionar e a data prevista de inscrição desse pessoal, tendo por
base o cronograma do sistema do BDOC. Elucidou ainda a necessidade de aumentar o corpo de membros da CMGE daquele município, de tal maneira a
promover a disseminação, não somente do PSS, mas de que haverá o CENSO DEMOGRÁFICO em 2010, abrindo assim portas ao IBGE.

Alguns membros reclamaram do atraso na entrega, pelos Correios,da carta do IBGE que informava a data de inscrição do PSS dos mensalistas, e foram
orientados a sempre consultar o site do IBGE,verificando inclusive a existência de prorrogação de inscrição, pois o mesmo problema pode ocorrer no PSS de
Recenseador.

Todos solicitaram cartazes para distribuir em lugares estratégicos no município. Os membros soliciram ainda modelos de cartazes em formato digital para
impressão, para melhor dinamizar a distribuição desses planfetos.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Igreja Católica, Igreja Assembléia de Deus, Poder Judiciário e Coordenação do Programa Saúde da Família.

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.


