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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 20 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:35, no Câmara Municipal, do município, CURUÁ, Estado PA, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Edvaldo Barbosa da Silva representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

BERNARDINO DOS SANTOS DOS ANJOS - SEC.MUL. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
GIUSEPPE TANCREDI - PREFEITURA
JOANA DE ARA?O SERRA - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS
JOANA RIBEIRO DA SILVA - SETOR DE ENDEMIAS
LIDIA SAMPAIO DE OLIVEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
MARIA CLAUDEMIRA PEREIRA DA SILVA - ADEPAR@
MARIA DAS GRA?S GARCIA RODRIGUES - PAR?UIA SÏ RAIMUNDO NONATO
REGINA CLEUP MORAES BRITO - Escola S?Raimundo Nonato

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 CURUÁ 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.
Não.

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

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: Líderes de comunidades e Associações
Outras formas: Distribuição de panfletos , fixação de cartazes  e propaganda volante.

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: Prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Prefeitura
Segurança: 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: Prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Prefeitura

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:



O presidente da comissão cumprimentou a todos fazendo em seguida a leitura da ata de instalação com todos os questionamentos feitos.Em seguida
informou o número de inscritos até esta data para mensalistas e falou sobre a prorrogação das inscrições do  PSS para mensalistas,mencionando a data
limite e a nova data das provas.A senhora Lídia, da Secretaria Municipal de Saúde, perguntou se o baixo número de inscritos não é porque quem trabalhou
em 2007 estão impedidos de trabalhar em 2010,sendo devidamente explicado pelo presidente que todo pessoal que trabalhou nos Censos/2007 estão aptos
a trabalhar em 2010,pois já tem mais de 2 anos que encerrou seus contratos.A senhora Joana Serra do Sindicato dos Trabalhadores Rurais perguntou onde
vai ser realizada as provas deste 1º processo seletivo,sendo informado pelo presidente que será na Escola São Raimundo Nonato.O Sr.Giuseppe Trancredi
perguntou se esse processo será somente para ACM e ACS,  sendo informado pelo presidente que sim e que para recenseadores as inscrições estão
previstas iniciar em dezembro e logo que saia o edital todos os membros da comissão serão informados sobre o período de inscrição, data da prova e etc.O
sr.Bernardino dos Santos da Secretaria de Agricultura perguntou se quem participou desse processo se pode fazer o outro para recenseador, sendo
informado pelo presidente que sim sem nenhum problema e que se o candidato passar nos dois terá que optar pelo qual ele quer trabalhar.A senhora Joana
Serra perguntou se quem não tem o Ensino Médio completo se pode fazer o processo para recenseador sendo explicado novamente pelo presidente que o
grau de estudo exigido para recenseador é o Ensino Fundamental, se o candidato tem o certificado de Ensino Fundamental ou antigo 1º Grau não há
nenhum problema,quanto a contratação do mesmo para recenseador.Em seguida o sr.presidente passou a ler a ata e a registrar nos quesitos os
compromissos firmados por cada instituição presente, ressaltou a importância da colaboração de todos na divulgação do Processo Seletivo para
recenseadores, pois,quanto mais inscritos tiver temos mais chance de selecionar pessoal qualificados para execução dos trabalhos.Foi também informado
pelo presidente as características do posto de coleta, esquema de treinamento etc.Em seguida como nada mais havendo a tratar o presidente agradeceu a
todos pela presença e às 11:30 horas deu por encerrada a reunião.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal, Emater, Conselho Tutelar, Associação Rurais de Castanhal Grande, colônia de pescadores Z-66, Igreja Evangélica Assembléia de Deus,
Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação.

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.


