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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 10 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:00, no Auditório Deputado Rigo Teles, do município, BARRA DO CORDA, Estado MA, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Elizaldo Pereira Quixaba representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

EDILSON SOUSA ARA?O - ASSOCIA?O COMERCIAL E EMPRESARIAL
FRANCISCA TELES DE SOUSA - PREFEITURA
ILSIMAR COSTA - FUNASA
ISAEL LOBÏ PEREIRA - PREFEITURA
JEFTE ALVES BARROS - FUNASA - P?O CANELA
JOAO PEDRO FREITAS DA SILVA FILHO - PREFEITURA 
JOSE ARIMAT?A PEREIRA VILA NOVA  - PREFEITURA
JOS?BARRA NOVA CORREIA - Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar
JOSE DILAMAR ARA?O POMPEU - PREFEITURA
PAULO DE ANDRADE SANTOS - FUNAI
REJANEA LUIZA ARA?O DE SOUSA - ASSOCIA?O COMERCIAL
SEBASTIÏ ALMEIDA SALES - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
SILEIVA OLIVEIRA PINTO - CONSELHO TUTELAR
T•ARA MARIA PINTO OLIVEIRA - 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 BARRA DO CORDA 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.
Pelo fato de a maioria dos presentes não ter participado da reunião anterior, foi feita uma breve explanação sobre a pauta da reunião de Instalação da
CMGE.

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: Representantes da prefeitura presentes intermediarão o acesso a mídia local.
Apoio de líderes local: Líderes presentes mobilizarão outros líderes locais nesse sentido
Outras formas: Divulgação pelos próprios membros da CMGE em seus contatos de rotina. 

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: Em nome da prefeitura o Sr. Izael Lobão, comprometeu-se em ceder o prédio para posto de coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Em nome da prefeitura, o Sr. Izael Lobão comprometeu-se em ceder o mobiliário para posto de coleta.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Nenhum compromisso foi assumido nesse sentido
Segurança: Serão observadas as recomendações de segurança quanto à escolha do local e estrutura do posto

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: Em nome da prefeitura o Sr. Izael Lobão, comprometeu-se em ceder o espaço fisico.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Ainda em nome da prefeitura, o Sr. Izael Lobão comprometeu-se em ceder o mobiliário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Nenhum compromisso foi assumido nesse sentido

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
FUNAI - FUNASA - Prefeitura(Secretaria Mun. de Administração, Secretaria Mun. de Assistência, Secretaria Mun. de Cultura, Secretaria Mun. de Agricultura)

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A Comissão sugeriu a contratação de indígenas ou pessoas dessas localidades para a realização da coleta de dados nas aldeias, argumentando que essa
iniciativa facilitaria os trabalhos nessas áreas.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Igreja Católica

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.


