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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 20 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:00, no Secretaria de Agricultura, do município, RAPOSA, Estado MA, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Elcylene Mendes Rodrigues representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Aroldo Rodrigues da Silva - Prefeitura
Francinete Marques Ara? - Centro de Defesa dos Direitos Humanos
Ivone Viana da Silva - Centro Pedag?o e Cultural da Vila Nova
Jos?antos Sousa - Escola Comunit?a - Pir?de
Orlando Marques Silva - Secretaria de Agricultura
Pierre de Oliveira - Col? de Pescadores Z-53
S? Cristina dos Santos da Rocha - Sec. de Pesca Ind?ia e Com?io

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 RAPOSA 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 esclarecido que todas as respostas em relação às divergências de limites com o município de Paço do Lumiar estão sendo resolvidas através de reuniões
entre as partes e o Instituto Maranhense de Estudos Sócio Cartográficos (IMESC), devido tais reuniões ainda estarem acontecendo, até o presente momento
não temos as respostas para todos os questionamentos em relação a Base territorial levantados na 1ª 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: Rádio Local, Jornais e Carro de Som. 
Apoio de líderes local: Divulgações através de reuniões em Associações de Moradores.

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: Local a ser confirmado por contato telefônico, provavelmente será o mesmo utilizado na contagem 2007
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas, Cadeiras e Armários.
Segurança: Vigía.

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: Espaço apropriada para treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas, Cadeiras e Estantes.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
Houve a inserção de representantes da: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REPRESENTAÇÃO DE ESCOLA COMUNITÁRIA DA PIRÂMIDE E COLÔNIA
DE PESCADORES. 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram feitos alguns comentários em relação aos Limites, onde membros da Comissão irão contactar o Órgão estadual Instituto Maranhemse de Estudos
Sócio Econômico e Cartográfico (IMESC) para maiores esclarecimentos e posterior contato com o IBGE para informar sobre o assunto.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara de Vereadores
Secretaria de Educação
Secretaria de Saúde
 

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.


