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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 26 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:20, no Auditório da Associação Comercial e Industrial, do município, AÇAILÂNDIA, 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:

ALINE DE SOUSA OLIVEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
ANTONIO ERISMAR DE CASTRO - Ssecretaria Municipal de Agricultura
EVANE ALVES LISBOA - ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservacao
FRANCISCA LOPES DA SILVA - Procuradoria Geral do Municipio
FRANCISCO MARTINS DE SOUZA - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
HELIO BATISTA DOS SANTOS - Camara Municipal
JOSE FRANCISCO GON?LVES SOUSA - Camara Municipal
JOSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA - SINTRASEMA - Sindicato dos Servidores Publicos
MARIA CLEIA BATISTA DOS SANTOS - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
MARIA JOSE BARRETO XAVIER - Secretaria Municipal de Educacao
QUILAURACI CEREJO DOS SANTOS - Secretaria Municipal de Educacao
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA - Conselho Tutelar
REGINALDO BEZERRA DE MEDEIROS - SEBRAE
SILEY ELCEN SANTOS - Sescretaria Municipal de Assist. e Promocao Social
VALMA MARILDA BONJARDIM FIGUEREDO - Secretaria Municipal de Educacao
VILMAR MARTINS LEMES - Igreja Assembleia de Deus

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 AÇAILÂNDIA 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.
Como a maioria dos membros foram cadastrados na 2º reunião, foram apresentado o MRU que servirá de base para o traballho de coleta no município de
Açailândia, bem como os objetivos e importância da Comissão Municipal de Geografia e Estatística. Falou-se do Censo Demográfico, mostrando através de
panfletos quais informações serão atualizadas com tal levantamento e quais consequências resultariam as mesmas.

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 tem amplo espaço na mídia local e se comprometeu em sinalizar PSS aos seus ouvintes/telespectadores.
Apoio de líderes local: Todos os membros foram unâmines em se comprometer em citar e retratar, em suas reuniões, o PSS, bem como a importância de dar
informaões ao IBGE.

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, por meio da Procuradoria Geral do Município, estão trabalhando no sentido de disponibilizar dois locais para funcionamento dos
postos de coleta, estrategicamente.Um no centro da Cidade e outra na Vila Ildemar (2º maior bairro da cidade).
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Da mesma maneira que no espaço físico, a prefeitura esta trabalhando para disponibilizar tal mobília.
Segurança: O procurador irá verificar a possibilidade de disponibilizar dois vigias de maneira integral nos posto de coleta, no entanto a resposta ainda será
dada.



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 acionará a Secretaria Municipal de Educação para conceder uma escola para a realização do treinamento. 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): As mobílias que serão fornecidas serão as que se encontram nas escolas cedidas para treinamento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
CEMAR (Companhia Energética do Maranhão), SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), CAEMA (Companhia de Água e Esgoto do
Maranhão),Conselho de Pastores, Associação Comercial e Industrial de Açailândia, Câmara de Dirigentes Lojistas, Rotary Clube, Maçonaria, Coordenação
do Bolsa Família e as Rádios locais.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O membro do Sindicato dos Servidores Públicos solicitou que os convites que fossem entregues para as próximas reuniões fossem encaminhados de
maneira nominal, ou seja, direcionados ao órgão público, no entanto, nominado para as pessoas que participaram da reunião imediatamente anterior, no
intuito mobilizar a presença dos mesmos membros sempre.
Todos solicitaram que encaminhasse para seus e-mails planfetos e cartazes em formato digital para promover a disseminação das informações no município
de maneira mais rápida. Solicitaram também vinhetas, tanto do PSS como para o próprio CENSO, para serem repetidos nas rádios locais.
Os membros sugeriram que o IBGE entrasse em contato com as empresas de água e energia para colocarem mensagens que falasse da importância do
CENSO e da necessidade de receber o IBGE no ano que vem.
A prefeitura quer fazer um ENCONTRO REGIONAL SOBRE O CENSO DEMOGRÁFICO onde a comunidade será convidada para que os representantes do
IBGE possam retratar a importância de passar as informações de maneira fidedigna e as consequências se isso não for feito. A data desse encontro será
feito na 3º reunião da CMGE.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Programa de Saúde da Família, Correios, Igreja Católica, Associação Comercial e Industrial de Açailândia, FUNASA,AGED, INCRA e Poder Judiciário.

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.


