
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 09:30, no Câmara Municipal, do município, PORTO ESPERIDIÃO, Estado MT, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Valdemir José Miranda Fonseca representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

ANTONIO CARLOS MIRANDA DE ALMEIRA - C?ra Municipal
DAVID JOEL PAGLIUCA - Prefeitura Municipal
ELIDIANE MARTINS DE BRITO - Escola Estadual Wictor Hugo
JULIANE CEBALHO - Prefeitura Municipal
MARCIA CRISTINA BATISTA - Escola Municipal Maria Gregoria Ortiz Cardoso
MARIA JUDITH DA SILVA - Prefeitura Municipal
NILSON RAIMUNDO DE FREITAS - Prefeitura Municipal
VALMIR NOGUEIRA DO CARMO - SECRETARIA 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 PORTO ESPERIDIÃO 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.
Foram esclarecidas as questões referentes as fazendas que fazem limites com outros municípios e apresentados os mapas georeferenciados. Foi informado
que o Sec. Mun. de Agricultura realizou reunião com os técnicos da SEPLAN e dirimiu as dúvidas sobre os limites com Pontes e Lacerda. O Sr. Moises se
colocou à disposição para auxiliar e fornecer os mapas. 

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
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: Sim
Apoio de líderes local: Sim
Outras formas: Sec. da Saúde e Sec. de Educação

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: Sim (o Sr. Nilson -Sec. Administração será o responsável pela identificação do local até dia 05/12/09).
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A verificar
Segurança: Sim

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: Sim
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A verificar nas Escolas

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram apresentadas as dificuldades do município quanto a mão de obra capacitada e apta a trabalhar. Foi informada a sistemática de contratação via PSS e
orientado o Sr. Sec. de Educação, para promover capacitação da comunidade local para prepará-los para o PSS, evitando que passem pessoas de outros
municípios. Foi entregue material do edital do concurso. A Srª. Maria Judite (Sec. Saúde)solicitou que os agentes de saúde participem do treinamento, o que
será avaliado pela coordenação.A Sec. de Saúde se dispos para auxiliar nos trabalhos. Foi solicitado pelo Sec. de Saúde um mapa rural do município, o qual
será solicitado à base territorial e encaminhado pelo Coordenador de Área.

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.


