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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 17 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:30, no Auditório da Câmara Municipal, do município, ESTREITO, 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:

ADEILSON BEZERRA DE MORAIS - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
ALAERSON BENTO ABREU - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ALMIR MARQUES DOS SANTOS - IGREJA CAT?ICA - PAROQUIA SÏ SEBASTIÏ
AMADEUS PEREIRA DOS SANTOS - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
ANA CRISTINA CO?HO MORAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
ANALDIANE BRITO NOLETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL
DIRANILCE CUTRIM RODRIGUES - CART?IO 2º OF?IO EXTRA-JUDICIAL
FRANCISCO DE JESUS CO?HO MORAIS - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario
H?IO DE OLIVEIRA AGUIAR - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer
IBAN? PEREIRA MARINHO - SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
JOELDA ROCHA CONCEI?O - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
JOS?R?ULO K. DOS SANTOS - C•ARA MUNICIPAL
KAROLINE CUTRIM RODRIGUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
RAIMUNDO CARVALHO DA ROCHA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
REGINALVA ALVES PEREIRA DOS SANTOS - C•ARA MUNICIPAL
SIRJANO USILA FRANCISCO DE MOURA - SECRETARIA DA JUVENTUDE

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 ESTREITO 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 feita ampla discussão sobre a Comissão Municipal de Geografia e Estatística, uma vez que a grande maioria dos membros estavam participando das
reuniões pela primeira vez,falando sobre sua finalidade junto aos trabalhos da BT, divulgação do PSS  e do CENSO DEMOGRÁFICO; e a importância do
comprometimento em participar das reuniões da mesma.

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, uma vez que tem acesso a mídia local, divulgará o PSS.
Apoio de líderes local: Todos os outros membros se comprometeram em falar do PSS em suas reuniões.
Outras formas: A prefeitura se comprometeu em utilizar os carros de som da saúde para divulgação do PSS e do CENSO DEMOGRÁFICO

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 tomará todas as providências para ceder um domicílio para funcionamento do posto de coleta, de janeiro a dezembro de 2010. 
Será passado o endereço do posto de coleta no mês de dezembro de 2009.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura municipal tomará todas as providências para formação da mobília do posto de coleta. 
Segurança: A prefeitura municipal irá verificar a possibilidade de disponibilizar um vigia em tempo integral no posto de coleta.



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 na escolas cedida para treinamento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
CEMAR, Câmara de Dirigentes Lojistas, Serviço Autônomo de Abastecimento e Esgoto, Colônia de Pescadores, Maçonaria, Rotary Clube, Clube de Mães,
Conselho de Pastores, Pastoral da Criança, Movimento dos Atingidos pela Barragem, Polícia Militar e Grupo de Jovem. 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A reunião aconteceu depois das inscrições doS mensalistas, sendo assim o presidente aproveitou a oportunidade para falar do Processo Seletivo para
Recenseador, informando os quantitativos de recenseadores a selecionar e o período de inscrições dos mesmos, baseado no cronograma do BDOC.
A Secretária de Educação sugeriu que convidasse os representantes da CEMAR (Companhia Energética do Maranhão) e SAAE (Serviço Autônomo de Água
e Esgoto) para que esses pudessem colocar uma mensagem do tipo "RECEBEM BEM O RECENSEADOR DO IBGE", "NÃO NEGUE INFORMAÇÕES AO
IBGE", "FALE A VERDADE AO IBGE" e outras em suas contas públicas, pois seria uma outra forma de divulgar os trabalhos do IBGE.
O senhor presidente ressaltou a necessidade de estar aumentado o corpo de membros da comissão de maneira a está intensificando os trabalhos de
divulgação do PSS e do CENSO DEMOGRÁFICO de forma geral.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
ASSEMBLÉIA DE DEUS, FUNASA, SINDICATO DOS SERVIDOR PÚBLICOS DE ESTREITO, PODER JUDICIARIO E AGED.

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.


