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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 29 dias do mês de Setembro de 2009, às 09, no sala de reuniões da Secretaria Municipal de Gover, do município, CUIABÁ, Estado MT, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Micael Etiene de Souza representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Abilio Mateus - Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano - IPDU
Jandira Maria Pedrollo - Instituto de Planejamento e Des. Urbano - IPDU
Maria Cristina Cataldo - Prefeitura de Cuiab? Regional Sul
Maristela Mitiko Okamura - Prefeitura de Cuiab? Regional Leste
Maristene Amaral Matos - Prefeitura de Cuiab? Regional Sul
Oscar Amelito Alves dos Santos - Prefeitura de Cuiab? Regional Oeste
Renato Pedroso Campos - Sub Prefeitura Agua?
Renato Raul Spinelli - Secretaria Municipal de Planejamento - SMPOG
Valmir Cardoso de Oliveira - Uni?Coxipoense de Associa? de Moradores - UCAM

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 CUIABÁ 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.
Foi informada a realização da reunião técnica entre IBGE e IPDU, e apresentado o Termo de Cooperação Técnica.

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?
Outras formas: Ver ítem 2.8 (outros assuntos, comentários e sugestões)

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: 4 endereços garantidos, 3 nas Regionais e outro, ainda aguardando definição da Regional Sul
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): 120 carteiras universitárias e 8 mesas.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): responsabilidade do IBGE.
Segurança: requisitos e condições mínimas.

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: Será discutido na próxima reunião

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



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
>>Referente ao ítem 2.2 - Através dos Adm. das Regionais e Presidente da UCAM. Ficou sob a responsabilidade do Coord. de Divulgação até 30-09, bem
como na Audiência Pública no Aguaçú no dia 02-10.
>>A Prefeitura ressaltou que não possui disponibilidade de veículos e linhas telefônicas para os Postos de Coleta. Foi informado a existência de Termos de
Cessão Onerosa e Não Onerosa para formalização.
>>O Sr. Raul, Sub-Sec. de Planejamento, sugeriu que os Postos de Coleta sejam nas Regionais com indicação de mais um local de cada administrador para
que se complete os 8 Postos.
>>Sr. Raul enviará solicitação ao Sec. Edivá, sobre possibilidade de gratuidade de transporte para 566 técnicos no período de coleta e período de
disponibilidade dos postos (jan a dez de 2010). As Regionais irão auxiliar nos locais de difícil acesso.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Foi justificada a ausência do Administrador da Regional Norte.

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.


