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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2009, às 09:00, no AGÊNCIA DO IBGE , do município, BRAGANÇA, Estado PA, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) OSVALDO CÂMARA DA SILVA representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

DALDI  GUIMARÅS  MONTEIRO - C•ARA MUNICIPAL
GERSON PIEDADE MONTEIRO - AG?CIA DE DEFESA AGROPECURIA DO ESTADO DO PAR@
MARIA DE NAZAR?LIMA DE FREITAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGAN? - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
ROSANGELA GUIMARÅS DA SILVA - C•ARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE BRAGAN?
SEVERA GRA? DOS SANTOS CARMONA - EMATER

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 BRAGANÇA 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.
Alguns membros voltaram a questionar sobre a posição geográfica do povoado cacoal do Peritoró, o que foi mais vez esclarecido a questão da
legalidade(Lei)

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: Divulgação por Emissora de Rádio
Outras formas: Distribuição de folhetos

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 Representante da prefeitura vai coversar com o sr. Prefeito para cessão do imóvel
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A representante da prefeitura vai conversar vai conversar com a Secretária de Educação.

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: Provavelmente nas escolas Municipais:  Maricotinha, Theodomira Lima ou Mâncio Ribeiro.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Somente Mesas e cadeiras da prória escola onde for realizado o treinamento

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Secretaria Municipal de Saúde



Já foi incluido nesta reunião( Câmara Municipal)

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi sugerido pela comissão a possibilidade da Prefeitura solicitar o passe livre para recenseadores durante a coleta nos transportes das linhas
intramunicipais.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Sindicato dos Trabalhadores de Bragança
Secretária MUnicipal de Saúde

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.


