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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 12 dias do mês de Novembro de 2009, às 16:15, no Prefeitura municipal, do município, ITAIPAVA DO GRAJAÚ, 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:

ANTONIO CARDOSO RODRIGUES - Secretaria de Assistencia Social
ELIAS RODRIGUES DA SILVA - Camara Municipal
FRANCINEIDE RODRIGUES SILVA SANTANA - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
FRANCISCO MARTINS DE SOUSA - Igreja Catolica
JOSE RAIMUNDO RIBEIRO - Prefeitura Municipal
PEDRO HEDERSON MENEZES GOIS - Secretaria Municipal de Educacao

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 ITAIPAVA DO GRAJAÚ 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.
Por haver membros presentes que não havia comparecido a reunião anterior, foi realizada uma breve explanação sobre a pauta daquela reunião.

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: O município não dispõe dessa estrutura de comunicação
Apoio de líderes local: Lideres locais membros da CMGE comprometeram-se em contatar outros líderes nesse sentido
Outras formas: Poderá ser disponibilizados carros de som pela prefeitura

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: Cessão do prédio pela prefeitura segundo Sr. Elias da Silva.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Ainda segundo o sr. Elias da Silva a prefeitura disponibilizará tambem o mobiliário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será disponibilizado pela prefeitura o telefone e internet, sendo esta última precária no municipio.
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: Cessão do espaço físico pela prefeitura segundo Sr. Elias da Silva.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Segundo o sr. Elias da Silva a prefeitura disponibilizará tambem o mobiliário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Poderá ser disponibilizado telefone e internet, ainda que em local diferente, pela prefeitura

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Nada há a registrar

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Igreja Assembléia de Deus.

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.


