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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 10 dias do mês de Dezembro de 2009, às 09, no Câmara MUnicipal, do município, SÃO BENTO, Estado MA, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Zilmar Alves Ferreira representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

BENANIAS BARROS JARDIM - Igreja Evang?ca Assembl? de Deus
BRUNO CONDE CARVALHO FONSECA - Ag?ia Estadual de Defesa Sanit?a -AGED/MA
IRANEY ANT?IO RODRIGUES TRINTA - C?ra Municipal
JER?IMO SILVA - Col? de Pescadores

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 BENTO 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?
Apoio de líderes local: Divulgação junto às comunidades de atuação (pastores evangélicos, vereadores, professores e líderes rurais).

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?
Não. Por quê?
As instituições só poderão manifestar-se a partir da resposta do Poder Execeutivo Municipal a respeito do Ofício a ele encaminhado que foi protolado na
Prefeitura Municipal.

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? 
Não. Por quê?
 As instituições presentes não possuem estruturas que possam se adequar às necessidades do IBGE.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Não houve comparecimento do representante do Poder Execeutivo Municipal e o Ofício encaminhado ao mesmo, que trata da cessão do Posto de Coleta, foi
protocolado na Prefeitura Municipal, comunicado e distribuído uma cópia a cada membro que compareceu à reunião, tendo o Sr. Presidente da Câmara
afirmado que iria se empenhar junto ao Chefe do Executivo de no sentido de pronunciar-se urgente sobre o assunto. 

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.


