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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 12 dias do mês de Novembro de 2009, às 15:00, no Auditório da Câmara Municipal, do município, NITERÓI, Estado RJ, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Nelyci Madeira G. Ferraz representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Celso Serafim da Silva - Universidade Salgado de Oliveira - Campus Niter?
Douglas Silva Ribeiro - Associa? Fluminense de Amparo ao Deficiente F?co
Jo?Alexandre Cupello Cabecinho - Funda? Municipal de Sa?
Jos?e Azevedo - Conselho Comunit?o da Orla da Ba?- CCOB
Jos?l?do - Federa? das Associa?s de Moradores - FAMNIT
Nilo de Oliveira e Silva Filho - Prefeitura Municipal de Niter? Administra? Regional do Centro
Pedrina Vieira Pires - Associa? Fluminense de Amparo ao Deficiente F?co - AFADEF
Renato Onofre de Souza - Jornal O Fluminense
Rosani Braga da Silva - Associa? Fluminense de Amparo ao Deficiente F?co

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 NITERÓI 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 informado que os trabalhos da Base Territorial ainda não estão concluídos e as atualizaçoes continuam a serem feitas.

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?
Apoio de líderes local: Na divulgação dos cartazes e folder do PSS - distribuição do material promocional.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Solicitação dos locais pretendidos - foi entregue ao Representante do Secretário do Centro a lista de locais pretendidos.

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: Cessão de salas - a combinar.

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



O Vereador Renatinho, que estava no prédio, mostrou-se interessado em participar da próxima reunião.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi divulgada a conclusão da divisão setorial do município com 882 setores; em sua maioria, advindos da adequação às modificações do abairramento pela
prefeitura de Niterói.
Separação dos 36 aglomerados subnormais incluídos na Base Operacional do censo 2010; resultante de estudos do cruzamento da pesquisa do IBGE (LIT)
com as Áreas de Especial Interesse Social (AEIS)da prefeitura - confirmadas por trabalho de campo.
Foi apresentado o mapa do município com as divisões de bairros , agrupados por posto de coleta.
Foi divulgado o quantitativo das inscrições para o PSS - mensalista e as próximas etapas de preparação para o Censo Demográfico 2010.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Prefeitura Municipal de Niterói, Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Urbanismo,  Secretaria Municipal Ciência e Tecnologia, Secretaria Municipal de
Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Projetos Especiais,Ordem dos Advogados de Niterói, Fórum, Coordenadoria
Regional (Metropolitana VII), Correios, Corpo de Bombeiros, Vereador Felipe Peixoto e o Departamento de Comunicação Social da Prefeitura.

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.


