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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 21 dias do mês de Outubro de 2009, às 16:30, no Secretaria Municipal de Educação, do município, FARO, Estado PA, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Moisés de Matos Lopes representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

DENIELZIO BATALHA GUIMARÅS - ASSOCIA?O DE DESENVOLVIMENTO COMUNITRIO PARAENSE(ASDECAF)
HERM?ENES TRAVASSOS FLEXA - Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
JOCIVANA DOS PASSOS FREIRE - COLONIA DE PESCADORES Z-76
NEWTON DE AZEVEDO VIANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
VŽIA MARIA MARQUES DE BRITO DE AZEVEDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E

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 FARO 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?
Espaço na mídia: Rádio Comunitária Local
Apoio de líderes local: Presidente de  Associações e Comunidades
Outras formas: Fixação de cartazes

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: Assumido pelo representante da prefeitura na 1ª reunião da CMGE.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Secretaria Municipal de Saúde

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: Secretaria de Educação
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Secretaria de Educação

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Após saudar a todos, o coordenador da reunião leu a carta do presidente da CMGE em que delega competência ao senhor Moisés Lopes para realizar a 2ª
reunião da CMGE no município de Faro.Leu também a ata da reunião que instalou a CMGE.Em seguida falou sobre o processo seletivo dos



mensalistas.Informou o número de inscrições feitas no município e que a contratação dos mensalistas ocorrerá em março/2010.Também que o concurso para
recenseador ainda não teve o edital divulgado.Também informou o número de setores censitários do município para o Censo/2010.O sr. coordenador
perguntou se haveria possibilidades dos membros da CMGE apoiarem na divulgação do concurso.O sr. Denielzio,representante da Associação de
Desenvolvimento Comunitário, se comprometeu a receber o material de divulgação do IBGE e , repassá-los aos outros membros da CMGE.A sr.Vânia
representante da Secretaria de Saúde, disse que, havendo panfletos,poderá distribuí-los tanto na zona urbana quanto rural através dos agentes comunitários
de saúde.O sr. coordenador perguntou se haverá possibilidade da CMGE ajudar na montagem do posto de coleta.Citou que,na primeira reunião a Prefeitura
de Faro tinha se comprometido em fornecer o local.A sr.Vânia se comprometeu em ceder 02 mesas e 04 cadeiras para o posto de coleta.O sr. coordenador
solicitou o apoio da CMGE para fornecer local para o treinamento dos recenseadores.O sr.Newton Viana, representante da Secretaria de Educação, se
comprometeu a conseguir espaço físico, mobiliário e equipamentos para o treinamento, espaço este que deverá ser uma escola do município.O sr.Denielzio
perguntou se os funcionários públicos concursados poderiam fazer o concurso do IBGE.O sr.coordenador respondeu que não podem.O sr.Newton quis saber
se esses referidos funcionários pedirem um afastamento do cargo se ainda haverá impedimento.O sr. coordenador citou o nome das instituições convidadas
que não compareceram a reunião, leu a ata e solicitou a assinatura de todos os presentes.Agradeceu a todos e às 17:20 horas deu encerrada a reunião.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Emater,Câmara Municipal, Prefeitura de Faro,Poder Judiciário,ADEPARÁ, Paróquia,Associação das Mulheres de Faro.

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.


