
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 15h30, no Câmara Municipal, do município, BEQUIMÃO, Estado MA, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) FRANCISCO ALBERTO BASTOS OLIVEIRA representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

CARLOS RESENDE PEREIRA - SECRETARIA DE EDUCA?O
EDNALDO CESAR RODRIGUES CANTANHEDE - PREFEITURA MUNCIPAL
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS COSTA - IGREJA BATISTA

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 BEQUIMÃO 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.
Sobre os limites com os Municípios de Alcântara e Peri Mirim, com relação às localidades mencionadas na reunião anterior, estão sendo objeto de estudo
pelo Instituto de Estudos Socioecnômicos e Cartográficos - IMESC, a partir de reunião já realizada entre as partes integrantes. O resultado desse estudo,
juntamente com o IBGE, IMESC e partes envolvidas, de acordo com a legislação, definirão o traçado da coleta.

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: Através de carros de som
Apoio de líderes local: Através de reuniões realizadas nas comunidades

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: Cedendo o espaço com as características apresentadas
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas, cadeiras e estantes
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sem possibilidade
Segurança: Sim

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: Cedendo imóvel com as características desejadas
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas e cadeiras, próprias de sala de aula
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
A indicação de um membro da Prefeitura, o Vice-Prefeito, Sr. Ednaldo Cesar Rodrigues Cantanhede, representando o Sr. Antônio Diniz Braga, Prefeito



Municipal, o qual repassará o assunto discutido nesta reunião ao titular do Executivo, inclusive, com a confirmação da cessão do imóvel para instalação do
Posto de Coleta.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Sr. Carlos Resende, Secretário de Educação, comentou que o IBGE deverá preparar, com antecedência, material, do tipo folder, cartaz, cartilha etc,
repassando-os aos membros para divulgação junto às comunidades.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal, Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Segurança Pública, Associação
Folclórica, Colônia de Pescadores, Sindicato dos Trabalhadoresd Rurais, Sindicato dos Servidores Públicos e Igraje Adventista

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.


