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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 19 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:00, no Secretaria de administração, do município, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, Estado MA, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) José Carlos de Carvalho Pinto representante do IBGE,
com a presença dos seguintes membros:

AMILTON DAMASCENO ALVES - SECRETARIA DE EDUCA?O
ELEOZAR ALVES CARNEIRO - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS
Gilberto Mota Marques - AGED
JOVEMAR LISBOA CARDOSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O

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 SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 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.
Após análise das respostas elaboradas pela base territorial com relação aos questionamentos realizados pela maioria dos membros da comissão quando da
1° reunião em relação as localidades adiministradas por São Benedito do Rio Preto sendo as mesmas localizadas territorialmente no município de
Chapadinha sendo que após o entendimento dado pelas respostas da base territorial os membros da comissão entenderam, e daí vão procurar o orgão do
INESP para solicitar uma possível solução para a mudança na lei mudando parte do limite entre o município de São Benedito e Chapadinha sendo que estas
localidades quando da coleta do censo 2010 não vai haver nenhum impedimento da população não ser recenseada para Chapadinha.

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
Material Promocional

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 do processo seletivo através das rádios comunitárias
Apoio de líderes local: Presidentes de sindicatos, servidores das secretarias municipais, agentes comunitários de saúde

POSTO DE COLETA

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

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Com a concessão do espaço físico
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): mesas, cadeiras, estantes, etc.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

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

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: Com a concessão do esáço físico nas escolas municipais e auditórios.



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas, cadeiras, estantes, etc.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Inclusão de um novo membro na comissão, o representante da AGED o senhor Gilberto Mota Marques

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O posto de coleta para o censo 2010 está confirmado pelo representante do executivo, o senhor: Jovemar Lisboa cardoso(secretário de administração)que
brevemente estará disponibilizando o espaço físico para o mesmo.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria de assistência social
Secretaria de Saúde 
Câmara municipal
Associação de produtores rurais 
SINTRAF

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.


