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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 29 dias do mês de Setembro de 2009, às 15:00, no AUDITÓRIO DA SEC. DE SAÚDE, do município, MORAÚJO, Estado CE, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) JOSÉ ORION DE VASCONCELOS representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

FRANCISCA PAULA GOMES - PREFEITURA MUNICIPAL
JURACI FONTELES DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE EDUCA?O
MARIA CIBELLE MOREIRA DE ARA?O - IGREJA CAT?ICA
RONALDO RODRIGUES SAMPAIO - SECRETARIA DE SA?E
ROSA MARIA ALBUQUERQUE LIMA - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS

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 MORAÚJO 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 explicado o porque da instalação das Comissões Municipais a nova integrante e sobre a última lei que redefiniu os limites entre Moraújo e Uruoca.

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: Rádio Comunitária Local
Apoio de líderes local: Nas reuniões do órgãos representados na CMGE
Outras formas: Carro de som

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: A Prefeitura se comprometeu ceder o local para o posto de coleta
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Prefeitura também se compromete a atender com os bens móveis
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A Prefeitura também se comprometeu a ceder ponto de internet
Segurança: Por conta da prefeitura

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: Esolas municipais e estaduais
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Escolas cederá carteiras e outros móveis
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Internet das escolas



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Um representante dos Agentes Comunitários de Saúde

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O representante da Sec. de Educação, o Sr. Juraci, sugeriu que mandasse uma vinheta para Rádio Comunitária local divulgando o Processo Seletivo
Simplificado. O representante da Sec. de Saúde, o Sr. Ronaldo indagou sobre a seguinte situação: O candidato estando terminando o ensino médio este ano,
poderar se escrever no PSS e a resposta pelo expositor na reunião foi que sim.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Associação de Artesões Moraujenses - AAMOR

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.


