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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Novembro de 2009, às 15:30, no Auditório da Câmara Municipal, do município, SÃO JOÃO DO PARAÍSO, 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:

ADIEL LIMA BARROS - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÏ JOÏ DO PARA?O
ALDEVINO DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
JOS?RIBAMAR DA SILVA - CORREIOS
LEVI BARROS DA SILVA - CONSELHO TUTELAR
REGINALDO SANTOS BARROS - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÏ JOÏ DO PARA?O
WANDERLEI BARBOSA ABREU - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÏ JOÏ DO PARA?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 JOÃO DO PARAÍSO 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.
Pela existência de novos membros foi necessário fazer uma "reprise" do papel da CMGE, e sobre o que ocorreu na 1º reunião, no intuito de integrá-los ao
corpo de membros já criado.

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: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais se propôs a falar não só do PSS, mas sobre a necessidade de receber bem o recenseador, em
suas reuniões. De maneira identica se apresentou o representante da Secretaria Municipal de Saúde.

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: O representante da prefeitura se propôs a conseguir um domicílio para funcionamento do posto de coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura se propôs a conseguir.

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: A prefeitura por intermédio da Secretaria de Educação concederá as escolas.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A mobília será fornecida pela prefeitura e corresponde a que se encontra nas escolas.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:



O senhor Presidente da Comissão retratou sobre a importância de aumentar o colegiado do comissão no intuito de aumentar a divulgação do PSS e dos
trabalhos do CENSO de um modo geral, consequentemente, ajudando a melhorá aquele município.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
AGED, Câmara de Dirigentes Lojistas, Conselho Municipal de Direitos de Criança e do Adolescente, Correios, FUNASA, Sindicato dos Funcionários Públicos
de São João do Paraíso, Secretária Municipal de Finanças, Coordenação do Programa Saúde da Família, Igreja Assembléia de Deus, Igreja Católica,
Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Sindicato dos Professores. 

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.


