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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 9 dias do mês de Outubro de 2009, às 14:40, no secretária de educação, do município, SINOP, Estado MT, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) William Foschiera representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

ANNA DIAS DA COSTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
AUMERI CARLOS BAMPI - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
DINARTI VITOR DE ALMEIDA CARLI JUNIOR - INDEA MT
FELICIANO LHANOS AZUAGA - Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
ITAMAR JOS?MARTINS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
JOÏ CARLOS MACHADO SANCHES - Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
LAURIENE CRISTINA FERREIRA LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
TELMA XAVIER NERVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
ZENEIDE PEREIRA DA SILVA SANTOS - CAMARA DE VEREADORES

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 SINOP 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.
Foi novamente levantada a questão da definição do perímetro urbano do município, a qual faz-se necessária para a atualização da base territorial do IBGE.

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: O representante da universidade estadual se dispôs a anexar os informativos nas universidades

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: A prefeitura poderá disponibilizar um imóvel, dependendo da disponibilidade.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): a prefeitura se dispôs a ceder a mobília necessária a ser definida.
Segurança: o imóvel em questão já possui sistema de segurança.

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: será cedida pela prefeitura uma sala de reuniões ou sala de aula que esteja vaga.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): os imóveis em questão já possuem a mobília necessária para treinamento

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram incluídos 2 representantes de instituição de ensino, foi alterada a representante da câmara municipal e foi informado aos membros sobre a



possibilidade de convite de outras pessoas na próximas reuniões para representar entidades civis, públicas ou privadas.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
a prefeitura municipal e o representante da universidade do estado de mato grosso, solicitaram dados acerca dos domicílios, tais como: revestimento das
paredes e cobertura, além da área construída dos mesmos e a malha asfáltica do município.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
VALDEMIR GONÇALVES ALBRES - SENAI - INSTRUTOR DE CURSO

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.


