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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:50, no CÂMARA MUNICIPAL, do município, SANTA INÊS, Estado MA, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) JOSÉ NATAN ANDRADE representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

ANDREA ALMEIDA DA SILVA - Forum Desemb. Jo?Miranda Sobrinho
ANT?IO PEREIRA SILVA - PREFEITURA MUNUCIPAL DE SANTA IN?
ANT?IO SANTIAGO OLIVEIRA  - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS
ELIZABETH FERNANDES GUALBERTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E 
INEZ DE MARIA SANTOS CASTRO - Prefeitura Municipal
JOS?SOUSA VALE - PREFEITURA MUNUCIPAL DE SANTA IN?
JOSU?SOARES - ASSEMBL?A DE DEUS
LUIS CARLOS RUBIM SANTOS - Fundacao Nacional do Indio
MANOEL DOS REIS ALVES MACEDO - C•ARA DE VEREADORES
MOIS? DO NASCIMENTO SILVA - Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STTR

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 SANTA INÊS 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.
O servidor Sérgio Motta abriu os trabalhos dissertando sobre os assuntos tratados naquela ocasião.
Franqueou a palavra a todos para que, desejando, acrescentasse alguma observação acerca desses trabalhos.
Todavia, todos declinaram do uso da palavra, com exceção do Sr. Secretário Municipal de Administração, José Sousa Vale, que referiu a impossibilidade do
Exmo. Sr. Prefeito de comparecer a esta reunião e à anterior, mas que ele próprio, bem como a Sra. Secretária de Saúde ali presente, foram designados
para representar o Poder Executivo Municipal.

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
Vídeo

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: Divulgação no rádio e na TV e demais canais de comunicação locais
Apoio de líderes local: Divulgação em suas respectivas comunidades

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

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, na pessoa do Sec. de Administração, comprometeu-se a ceder o espaço físico
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Do mesmo modo, parte do mobiliário

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo



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 local para treinamento
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cessão do mobiliário pelo tempo necessário de treinamento

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Há que se observar a omissão na ata da reunião anterior do registro da presença dos seguintes servidores do IBGE: Sérgio Motta, José Ribamar J. Ericeira,
Fernando M. Costa, Jorge Luís L. Cardoso e Leonildon R. Melo.
Na presente reunião, além do Sr. José Natan Andrade e do Sr. Sérgio Motta, estiveram presentes os seguintes servidores do IBGE: Demiurgo L. Trinta,
Gustavo M. Pereira e Fernando M. Costa.
O Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais colocou-se à disposição para dar apoio ao  IBGE em Santa Inês e municípios circunvizinhos em relação à
divulgação dos trabalhos censitários.
O representante da FUNAI propôs-se a dar apoio logístico em relação à instalação do Posto de Coleta.
A Secretaria Judicial da Diretoria do Fórum referiu a impossibilidade de cessão de um pavimento do prédio da justiça, como fora feito no passado, em virtude
de todas as salas estarem em uso. Mas colocou-se à disposição para fornecer apoio no que for possível quando da instalação do posto.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

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.


