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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Setembro de 2009, às 10:30, no Câmara Municipal, do município, MARECHAL DEODORO, Estado AL, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Hélio Augusto Fonsêca Pereira representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Dawison Santos Magalh? - Associa? dos Pais e Respons?is de Pessoas com Defici?ia
Jos?enilson Grangeiro dos Santos - Igreja Evang?ca Assembl? de Deus
Jos?uiz Ferreira - M?Cheia Associa? de Promo?s Art?icas e Culturais
Maria C?ra Rosendo da Rocha - Associa? dos Romeiros do Padre C?ro Rom?
Paulino Lopes Cavalcante Neto - Prefeitura
Sebastiana Prudente Caj?os Santos - Escola Municipal Professora Eleuza Galv?

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 MARECHAL DEODORO 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.
Não.

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
Material Promocional

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: Rádio Imperial: foi realizada uma entrevista no dia 21/09.
Apoio de líderes local: Divulgando aos associados dos sindicatos, associações, etc.
Outras formas:  Distribuição do material promocional em locais de fácil visualização e nos ônibus universitários

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: A prefeitura cederá uma sala no Espaço Cultural.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura também liberará toda a mobília necessária.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Está disponível telefone e acesso à internet (banda larga).
Segurança: O prédio apresenta boas condições de segurança.

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: Há disponibilidade para o treinamento. O local será definido posteriormente.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Estará a disposição.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Também serão cedidos.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
CEAL e CASAL (SAAE).

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Fazer um contato com o prefeito no sentido de motivar os poderes constituídos para participarem da comissão. Informá-lo que a sociedade civil, através dos
3 representantes definidos previamente, encontra-se participando.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
É importante destacar que foi um dia atípico no município: a ponte Divaldo Suruagy foi bloqueada por um grupo de manifestantes e pensava-se que o acesso
por Satuba/Pólo Industrial também estava com impedimento ao livre tráfego de veículos. Assim, seguramente vários faltosos não conseguiram chegar ao
local da reunião. A mesma só teve início às 10:30 horas e somente consegui chegar (o presidente) após informação da Polícia Rodoviária Federal de que o
segundo acesso relatado acima estava livre.
As instituições que faltaram foram: Secretaria Municipal de Saúde, Casa de Saúde e Maternidade Imaculada Conceição, Secretaria Municipal de
Administração, Juízo de Direito da Comarca, IFES - Unidade de Marechal Deodoro, ADEAL e a Colônia de Pescadores.

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.


