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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Setembro de 2009, às 8:30, no PREFEITURA, do município, ANÍSIO DE ABREU, Estado PI, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) NILO CUNHA E SILVA FILHO representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

ANDERSON RIBEIRO DE SOUZA - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS
ARNALDO ELIAS FERREIRA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
DULCE MONTEIRO DE ALMEIDA - IGREJA CATOLICA - PAROQUIA SÏ JOÏ BATISTA
EDSON ALVES CARNEIRO - COOPASC - COOPERATIVA DOS APICULTORES E PRODUTORES RURAIS TERRITORIO SERRA DA CAPIVARA
MARIA APARECIDA MIRANDA DIAS - PREFEITURA MUNICIPAL
MARICELIA ALVES CARNEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RUBEM FERREIRA CAVALCANTE - 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 ANÍSIO DE ABREU 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.
    Todos os presentes concordaram com a ata anterior sem nenhuma ressalva.

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?
Apoio de líderes local: Como não há emissora de rádio no municipio, os componentes da CMGE irão divulgar no município.

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: Prédio em bom estado de conservação com amplas salas.  Prefeitura municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.  Prefeitura municipal
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Nem a prefeitura do município tem telefone, internet banda lagar só no predio da prefeitura.
Segurança: Não

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: Salas de aula.  Prefeitura Municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesa, carteiras, quadro de giz.  Prefeitura Municipal.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Só por orelhão próximo ao colégio



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Houve a inclusão do Sr. Noé Pereira Ribeiro representando a EMATER-PI

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
 O principal assunto abordado foram algumas dúvidas quanto aos limites intermunicipais,que mesmo sendo explicadas não convenceram, ficando a comissão
de estar atenta quando da apresentação dos setores censitários. 
 Em relação a internet banda larga existe na prefeitura e pode ser usada sem problema, porém telefone nem a prefeitura tem, usa-se um orelhão que fica em
frente a mesma.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Assessoria do Governo do Estado no nome do Sr. Joel Dias Rbeiro.
Secretaria de Educação no nome Sra. Solange B. de O. Carneiro.

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.


