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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Novembro de 2009, às 15:00, no Centro de Referência em Assisência Social , do município, BACURI, Estado MA, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) João Márcio Fernandes Mendonça representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Aldo Pinto Mafra Junior - Conselho Tutelar
Georgete Ant? Asevedo Garcez - Secretaria Municipal Sa?
Idenilce Nascimento dos Santos  - Movimento Negro de Bacuri
Jos?elipe de Azevedo - Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
Larissa Gomes da Costa - Secretaria Municipal de Assist?ia Social
Nena de F?ma Bastos Chaves - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo
Zaqueu Coutinho de Oliveira - Prefeitura Municipal de Bacuri

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 BACURI 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 discutida a questão do Povoado Bate Pé, cuja linha de limite secciona o povoado para Serrano e Bacuri

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 ?
Não. Por quê?
Reunião realizada após o período de inscrição dos mensalistas

POSTO DE COLETA

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

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Cessão de local apropriado para funcionamento do Posto de Coleta
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cessão de mobiliário necessário para atender o pessoal contratado
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Verificação da necessidade do posto em relação à comunicação 
Segurança: Necessidade de segurança a fim de resguardar os equipamentos e informações produzidas no censo.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Material Promocional

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 escola pela Secretaria de Educação quando do treinamentos dos recenseadores
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cessão de material necessário ao treinamento durante o processo de admissão de recenseadores
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A verificar ainda a necessidade de comunicação durante o treinamento 



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Fará parte da comissão, além dos membros acima, o Sr. Luís Rodrigues de Sousa, Supervisor da FUNASA; o Pe. Gerson Bispo de Oliveira, da Igreja
Católica de Bacuri; 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi entregue ao Sr. Zaqueu Coutinho, representante da Prefeitura Municipal, documento contendo as características do Posto de Coleta, ficando o mesmo
responsável pela sua instalação.
Participou ainda da reunião o Sr. Fabio de Jesus Costa, psicologo do CRAS de Bacuri.   

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Representante da 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.


