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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 16 dias do mês de Dezembro de 2009, às 10:15, no NO AUDITÓRIO DA SELT, do município, IPIXUNA DO PARÁ, Estado PA, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MARCO AURÉLIO representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

F?o Rodrigues da Costa - Prefeitura Municipal
Maria Aparecida Porto Reis - Secretaria Exec. de Promo? Social
Walter da Silva Lima - Secretaria Executiva de Finan?

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 IPIXUNA DO PARÁ 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?
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: Sim
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim
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): Sim

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi repassado pelo Srº Marco Aurélio o quantitativo de inscritos e faltosos do concurso do IBGE realizado no dia 13/12/2009, foram 64 inscritos e 14 faltosos.
Ficou novamente , prometido o local onde irá  funcionar o posto de coleta com a devida infraestrutura  solicitada para abrigar 5 ACS e 1 ACM. Foi surgerido
juntamente com o presidente da secretária de saúde e o assessor de gabinete que se fizesse um planejamento visando a cobertura  do censo nas áreas



rurais e povoados disponibilizando os ACS( Agentes Comunitários de Saúde) para orientar os recenseadores a encontrar  os locais de difícil acesso para a
contagem da população.Discutiu-se sobre a falta de numeração nas residências urbanas onde a maioria encontra-se  sem endereço limite de controle da
funasa, ficaram de levar o problema para o prefeito.

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.


