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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:00, no CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, do município, TRIZIDELA DO VALE, Estado MA, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MELQUISEDEK RODRIGUES DE OLIVEIRA
representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

ELIZABETE OLIVEIRA CANTANHEIDE - CONSELHO TUTELAR
FRANCISCO MARTINS PEREIRA - C•ARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SOCORRO LEITE LIMA - CONSELHO TUTELAR

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 TRIZIDELA DO VALE 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 senhor presidente informou aos membros presentes que os povoados Morros dos Pregos, Açude Velho, Marajá, Baixo Alegre e Jabuti, foram analisados 
pelos Técnicos da Base Territorial na Unidade Estadual, e foram constatados que todas as localidades pertencem ao município de Pedreiras; Ressaltando 
também que caso os presentes sentissem lesados que viessem a formular as queixas por escrito ao IBGE com cópia para o IMESC. 

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?
Não. Por quê?
Já havia findado as inscrições para o PSS.

2.2. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE para divulgação do PSS ?
Não. Por quê?
Já havia findado as inscrições para o PSS.

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?
Como não se encontrava nenhum representante da Prefeitura, os membros presentes argumentaram que não poderiam  dar o apoio aos itens acima
relacionados.

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?
Os membros presentes argumentaram que não poderiam  dar o apoio aos os itens acima relacionados

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
-Elizabete Oliveira Cantanheide - Conselho Tutelar
-Francisco Martins Pereira - Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
-Lailson Miranda da Silva - Agente Censitário do IBGE

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:



Não Houve

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
-Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
-Gabinete do Prefeito
-Secretaria de Saúde
Obs: O servidor do IBGE, Lailson Miranda da Silva, Agente Censitário da Agência Pedreiras, participou cooperando na 2ª Reunião da CMGE.

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.


