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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 16 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no AGÊNCIA DO IBGE, do município, BALSAS, Estado MA, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Franciscio Aguiar dos Santos representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Celso Henrique Rodrigues - Prefeitura
Fernando de S? - CEMAR
Gilmar Oliveira Miranda - Sind. dos Serv. Publ. Federais
Jaumir Pereira Silva - CREA
Juarez Medeiros Sobrinho - 4º Batalh?de Pol?a
Leonardo Bonatto - COMABA
Marcone Luis Moraes - C?ra Municipal de Vereadores
Maria de Nazar?ima - F?
Nelson Ferreira Oliveira - Secretaria Municipal de Educa?
Suzana Maria Rockenbaca - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Valber Dourado - Prefeitura

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 BALSAS 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 comentado a respeito do perímetro urbano com expansão de Bairros novos fora do perímetro urbano mas foi informado pela representante da Secretaria
de Meio Ambiente e da Câmara que a Lei atual contempla tais expansões. Conforme já relatado na ata anterior o município está fazendo as adaptações para
regularização da "Lei Zoneamento Urbano".

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: Sim, através da rádio 
Apoio de líderes local: Os líderes se comprometeram em divugar.

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: Locar o imóvel
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Algumas mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): não
Segurança: não

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: Salas em escolas

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Quanto ao posto de coleta o Sr. Valber Dourado (Sec. Admimistração)comentou que em outras necessidades a Prefeitura sempre colaborou e, portanto,
prometeu empenho. O Sr. Valber lembou que junto a população, ainda, persiste a dúvida: "se a pessoa foi ou não recenseada", tendo em vista as condições
do local e do morador. Foi explicado que o IBGE trabalha prevendo as adversidades, para tanto, adota uma metodologia própria onde contempla as
situações. Podendo ocorrer de um recenseador ir várias vezes em uma mesma residência na tentativa de encontrar alguém, depois de inúmeras tentativas
frustradas, o mesmo finaliza a pesquisa colocando "Domicílio Fechado".

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
AGED, STTR, UNIBALSAS e UEMA.

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.


