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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 4 dias do mês de Novembro de 2009, às 16:20, no CÂMARA MUNICIPAL, do município, JOÃO LISBOA, 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:

ANTONIO JOS?SOUSA CARVALHO - IGREJA CAT?ICA
CLEONALDO FERNANDES ARAUJO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
GILDA RODRIGUES VIEIRA DOS SANTOS - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE JOÏ LISBOA
KELMISOM DOS SANTOS CARVALHO - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRFOS - CORREIOS
LUIS VICENTE ALMEIDA - C•ARA MUNICIPAL DE JOÏ LISBOA

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 JOÃO LISBOA 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.
Não.

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, na qual tem espaço na mídia local,  inserirá em suas pautas o PSS, não só de ACM/ACS, mas de recenseador.
Apoio de líderes local: Nas reuniões realizadas por este líderes locais, serão colocadas em suas pautas o PSS.
Outras formas: Concessão de espaços nos murais das institituições representadas  para cartaz de divulgação do PSS.

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 municipal concederá um domicílio para o funcionamento do posto de coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): As mobílias também serão concedidas pela prefeitura municipal.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Nenhuma das instituições representadas tem condição de disponibilizar tais recursos.
Segurança: A prefeitura municipal estará providenciando um vigia e uma zeladora para o 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: O Sindicato dos Trabalhadores de Ensino e a Igreja Católica fornecerão os seus  salões de reuniões.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O Sindicato dos Trab. de Ensino e a Igreja Católica fornecerão a mobília já existente nos salões.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:



O secretário da agricultura (Cleonaldo Fernandes Araújo), que esteve presente na primeira reunião, substituiu o Controlador Geral do Município (Claudio
Roberto dos Santos Pereira), ausente por motivo de doença. No entanto, segundo esse secretário, tal controlador estará presente nas próximas reuniões. O
representante dos Correios (Kelmison dos Santos Carvalho) solicitou um Mapa Urbano (MU) do município de João Lisboa para o melhor desenrolar dos
trabalhos da agência ECT naquela cidade. O mesmo foi orientado, que tal pedido, deve ser feito por meio de ofício para a chefia da Unidade Estadual do
IBGE no Maranhão, no entanto, o presidente desta comissão reforçará o pedido. O membro da Igreja Católica (Antonio José Sousa Carvalho) foi cadastrado
na 2º reunião.  O apoio na divulgação retratado no item 2.2, esta relacionado com o Processo Seletivo dos Recenseadores.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
AGED (SEDE DE JOÃO LISBOA), Assembléia de Deus, Poder Judiciário e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de João Lisboa.

Esteve presente na reunião o Coordenador da Subárea de Açailândia: ROBESPIERRE ROCHA FONTES.

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.


