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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Setembro de 2009, às 15:00, no Camara Municipal de Vereadores , do município, PONTAL DO ARAGUAIA, Estado MT, foi realizada
a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Ariston Jerônimo dos Santos representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Antonio Carlos Maracaipes de Oliveira - Prefeitura Municipal
Ariston Jer?o dos Santos - IBGE
Carlos Silva de Sousa - Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
Leila Aparecida Antonia Barbosa e Silva - Secretaria Municipal de Educa?
Maria da Concei? Santiago Santos - Camara Municipal de Vereadores
Miguel Arcanjo de Sousa - Camara Municipal de Vereadores
Yeda Pereira Lima Souza - Associa? de Bairros

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 PONTAL DO ARAGUAIA 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.
Teve somente uma indagação se já tinha alterado o nome de uma Av. que foi solicitado na reunião anterior, foi informado pelo presidente da comissão que 
esta em processo de alteração inclusive com a lei do projeto enviado para a Base.

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
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 midia não é possivel pois o municipio não tem emissora de rádio nem TV neste municipio
Apoio de líderes local: Sim, principalmente dos membros da comissão.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Material Promocional

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: boas pespectivas de arrumar um local para o posto de coleta, confirmado pelo Sec. Administração.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Na medida do possivel
Comunicação (telefone, banda larga, fax): No momento não tem esta possibilidade.
Segurança: não

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: Nas escolas municipais, principalmente no mês de Julho (férias)
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Da própria escola



Comunicação (telefone, banda larga, fax): pode usar sem custo para o municipio

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Camara Muncipal de Vereadores, Maria da Conceição Santiago Santos-Vereadora
Prefeitura Muncipal- Carlos Silva de Sousa-Secretário de Administração
Secretaria Muncipalde Educação-Leila Aparecida Antonia B. e Silva-Assessora Pedagógica.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Todos estavam interessados em saber quantidade e salários dos supervisores e quando irá contratar os mesmos, como também sobre os recenseadores,
todos sairam esclarecidos sobre o processo para os trabalhos do Censo 2010, todos gostaram dos Kits e o informativo do municipio e seu contexto.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Associação de moradores de bairros.

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.


