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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 1 dias do mês de Dezembro de 2009, às 09:30, no Casa da Justiça, do município, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 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:

Celso Borges - Funda? Gersyka Emmel
Edvaldo da Silva Santos - Assoc. dos Comerciantes do Parque Vit?
Gilvan Fernandes Oliveira - Prefeitura
Jos?udes Sampaio - Prefeitura Municipal 
Jos??ro Costa - C?ra Municipal
Walder Br?Ferreira Co?o  - Prefeitura 

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 JOSÉ DE RIBAMAR 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 os municípios de São Luís e de Paço do Lumiar, estão sendo resolvidos
através de reuniões entre as partes e o Instituto de Estudos Sócio Econômicos e Cartográficos (IMESC), devido tais reuniões ainda estarem acontecendo, até
o presente momento não temos as respostas para todos os questionamentos em relação à 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
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: Através de: Carro de Som e Espaço em rádio comunitária.
Apoio de líderes local: Há o Apoio das maiores lideranças comunitárias do município.
Outras formas: Sec. de Comunicação do Municipio

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: Houve a sinalização afirmativa da prefeitura da cessão de dois espaços para o posto de coleta
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura municipal fará a cessão de mesas, cadeiras e estantes.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): linha de telefone fixo
Segurança: A cessão de segurança depende de informações resultantes de análise da prefeitura.

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 de escolas (se o período coincidir com as férias escolares) ou espaço que ofereçam estrutura semelhante - .
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas, Cadeiras, Estantes
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A cessão depende de informações resultantes de análise da prefeitura.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
   Será articulada uma reunião extraordinária para que sejam repassados os esclarecimentos sobre o perímetro do município.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
   Promotoria Pública de São José de Ribamar
   Liderança Comunitária do Jardim Tropical

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.


