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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 10 dias do mês de Novembro de 2009, às 16:00, no Auditório da Câmara Municipal, do município, VILA NOVA DOS MARTÍRIOS, 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:

ANALIA BARBOSA LIMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS
ELIO DE SOUZA CARNEIRO - ASSEMBLEIA DE DEUS
EVERILDA PEREIRA DIAS - IGREJA CATOLICA - PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PENHA
ISNARA LIMA RIBEIRO CERQUEIRA - Secretaria Municipal de Saude
JOAO ALBERTO ALVES VIANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS
JOSE RODRIGUES DA SILVA - FUNASA - FUNDA?O NACIONAL DA SAUDE
JOSELI ALMEIDA DE CERQUEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS
MARIA DIVINA DE SOUSA BEZERRA  - CORREIOS
MARLENE ARAUJO COSTA - Prefeitura Municipal
NATAL SOARES DA SILVA - Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais-STTR
TEREZINHA DE JESUS DE SOUSA MIRANDA - Prefeitura Municipal

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 VILA NOVA DOS MARTÍRIOS 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,bem como que ocorreu na reunião anterior, 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?
Apoio de líderes local: Igreja Católica, Assembléia de Deus e STTR de Vila Nova do Martírios irão inserir nas pautas de suas reuniões o  PSS para todos os
cargos.
Outras formas: A prefeitura irá pedir auxílio de serviços de auto-falantes  para disseminação 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, em condições de melhor acochoamento dos materiais que serão levados ao posto, no qual seu
endereço será fornecido no mês de dezembro/2009.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura concederá as mobílias do posto.

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 concederá as escolas  e o STTR e Sindicato dos Servidores Públicos Municipais concederão os espaços de seus auditórios.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Todos as instituições, que concederão os seus espaços, fornecerão a mobília lá existentes.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Como as inscrições dos mensalistas já haviam acabado, o senhor Presidente 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. Ressaltou 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 portas ao IBGE.

O membro da Assembléia de Deus reclamou 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 sobre o PSS no site do IBGE, verificando inclusive a existência de prorrogação de inscrição. Todos
solicitaram cartazes para distribuir em lugares estratégicos no município.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Conselhor Tutelar; FUNASA

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.


