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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Outubro de 2009, às 9:30, no Câmara Municipal, do município, PORTO DE MOZ, Estado PA, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Otavio Almeida de Souza representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Joana da Gama Ribeiro - Associa? de Mulheres Campo e Cidade
Maiara Pontes Filho - Secretaria Municipal de Produ? e Abastecimento
Roberto Lobato Garcia - C?a Municipal
Rubem L?Alves - Prefeitura Municipal de Porto de M?

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 DE MOZ 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.
Poucos comentários sobre a reunião anterior, apenas foi esplicado com bem detalhe sobre as necessidades da subdivisão dos setores com muitas unidades
nos censos 2007.

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: Na rádio comunitária local.
Apoio de líderes local: Através dos líderes comunitários
Outras formas: Nos locais de trabalho.

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: Através da Prefeitura local, prometido pelo seu representante Sr. Rubem Lôbo Alves
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Através da prefeitura local, prometido pelo seu representante Sr. Rubem Bôbo Alves.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sem Manifestação
Segurança: Sem manifestação

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? 
Não. Por quê?
Foi conseguido através do coordenador de subárea a escola para a o concurso e treinamento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram cadastrados 2 novos membros para fazer parte da reunião.



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Sr. Rubem Lôbo Alves representante da prefeitura local, sugeriu que o presidente da CMGE solicite aos órgãos públicos, informações dos possíveis
classificados no PSS/05, se eles são funcionários. Conforme código 2 item 2.1 (DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO) do Roteiro do Candidato.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
1 - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
2 - Colônia de Pescadores Z-64
3 - Emater-Pa
4 - Tribunal de Justiça do Estado
5 - Secretaria Municipal de Educação
6 - Associação Desenvolvimento Agroextrativista do Baixo Acaraí

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.


