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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 14 dias do mês de Outubro de 2009, às 11:00, no Plenário da Câmara Municipal de S. Paulo de Oliv, do município, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, Estado
AM, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) João Monteiro de Souza Júnior representante
do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Aldamir Goes Tavares - SEDUC
Carlos Adriano Ramos Mafra - Prefeitura Municipal de S?Paulo de Oliven?
D?o Placido de Oliveira e Silva - Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Polit?s
Francisco Antonio Guedes - C?ra Municipal de S?Paulo de Oliven?
Hildo Mo?bite Martins - C?ra Municipal de S?Paulo de Oliven?
Ivete Tourinho Sim? - Prefeitura  Municipal de S?Paulo de Oliven?
Joelma da Silva Reis - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Jos?rancisco Patricio - Secretaria Municipal de Educa?
Luzia Martins Sobrinha  - Secretaria Municipal de Sa?
Manuel Mansur Ramos Vargas - C?ra Municipal de S?Paulo de Oliven?
Marinez Mo?bite Seabra - C?ra Mun. de S. Paulo de Oliven?e Ass. de Pescadores
Paulo de Oliveira Mafra - Prefeitura Municipal de S?Paulo de Oliven?
Pedro Pereira da Silva - C?ra Municipal de S?Paulo de Oliven?
Zilmar Freitas Cruz - C?ra Municipal de S?Paulo de Oliven?

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 PAULO DE OLIVENÇA 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 Sr. Presidente deu por iniciada a sessão, para em seguida fazer a leitura da Ata da Reunião anterior, pois, não havendo nenhum questinamento por parte
dos presentes foi dado prosseguimento na mesma.

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
Material Promocional

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: Os membros da Comissão se prontificaram em fazer a divulgação no serviço de alto-falante local
Apoio de líderes local: Os Membros da Comissão Presentes se comprometeram em trabalhar na divulgação do referido concurso.
Outras formas: Procuramos os Correios e solicitamos maior divulgação do concurso.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Material Promocional

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Os membros presentes a Comissão se comprometeram procurar e informar um local adequado .
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Os membros se comprometeram em conseguir o mobiliario necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Os membros se prontificaram que auxiliarão no que for necessário.
Segurança: Os membros nos informaram que o posto terá segurança necessária.

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: Se houver necessidade será disponibilizado local para treinamento no Município
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Os mobiliários serão conseguidos de acordo com a necessidade.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Se houver necessidade os mesmos disponibilizarão nas instituições.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi tratado também na Comissão sobre o Perfil e a Função de cada Funcionário Censitário durante as atividades ´do Censo 2010.
Foi tratado também sobre o Posto de Coleta, onde o Prefeito nos informou que disponibilizará local adequado para montagem do posto de coleta no
Município.
Estiveram também participando da reunião e não devolveram a ficha de cadastramento de Membros os Senhores:
-Alcides -Vereador;
Rosaney Seabra Almeida-Autônoma
Francisco Marinho Filho-IDAM
Osiel Carmelino Ribeiro- Secretário
Nara Souza de Souza- Secretaria de Finanças.

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.


