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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 9 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:00, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação , do município, ANANINDEUA, Estado PA, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Maria Angela Gemaque Álvaro representante do IBGE,
com a presença dos seguintes membros:

Aldemira Ferreira Gon?ves - ADACIN
Ana Paula Dias Peixeira - Departamento de Tr?ito e Transporte de Ananindeua
Anacilde Costa - Conselho de Bairro
Carlos Ramon S. da Costa - Secretaria Municipal de Educa?
Caroline Rocha da Silva - Prefeitura de Ananindeua
Cl?io Ribeiro - Secretaria Municipal de Governo
Gilberto do Monte Farias - Conselho de Bairro
Herm?es Matos Alves - Conselho de bairro
Luiz Gonzaga de Vasconcelos Filho - Conselho de Bairro
Nayrama Bastos franco - Secretaria de Desenvolvimento Econ?o
Raimundo Silva Costa - Departamento de Tr?ito e Transporte de Ananindeua
Reginaldo Concei? de Sousa - Centro Comunit?o S?Sebasti?
Rita Melo da Silva Pantoja - Prefeitura Municipal de Ananindeua

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 ANANINDEUA 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.
A representante do IBGE, servidora Maria Angela Gemaque Álvaro, fez uma breve recapitulação dos objetivos de instalação e importância das CMGE, assim
como mencionou os avanços com respeito à aproximação do IBGE com as representações de bairro, a partir da intermediação da Prefeitura. Foi enfatizada a
necessidade das parcerias.

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: A Assessoria de Comunicação da Prefeitura ofereceu espaço em seu Informativo Institucional.
Apoio de líderes local: O PSS dos Mensalistas contou com a colaboração dos representantes de bairro em sua divulgação.

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: Foram feitas diversas sugestões de nomes de escolas públicas (municipais e estaduais) que poderiam abrigar Postos de Coleta, situados nos
locais de interesse e com a infraestrutura desejada.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Foi informado pela senhora Rita Melo (sub-chefe do Gabinete da Prefeitura Municipal de Ananindeua) que as
escolas municipais estavam em processo de informatização (apenas dez escolas municipais estão conectadas).

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: Foram sugeridos nomes de várias escolas públicas que poderiam abrigar os treinamentos, sendo necessário buscar informações sobre
disponibilidade e infraestrutura de comunicação nas mesmas).

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Durante a reunião foram apresentados os prováveis locais (bairros)dos Postos de Coleta, de maneira a buscar sugestões dos participantes com respeito a
órgãos públicos existentes nesses locais, que poderiam ceder seu espaço.
Houve questionamento de alguns membros da CMGE com respeito a distribuição territorial dos Postos de Coleta, considerando a questão do deslocamento
do Recenseador. Em vista disso,a Sra. Rita Melo(Subchefe de Gabinete da Prefeitura de Ananindeua)e o Sr. Cláudio Ribeiro (Assessor da
Prefeitura)sugeriram o agendamento de uma reunião com os articuladores da Prefeitura para ajudar a definir locais adequados para a instalação dos Postos.
A mesma foi agendada para o dia 10/11/2009, às 11:15 horas, na Prefeitura de Ananindeua.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal de Ananindeua
Fóruns Criminal e Cível de Ananindeua
Igreja Assembléia de Deus (COMIEADEPA)
Igreja Episcopal da Região de Menino Deus
Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho
Secretaria Municipal de Agronegócios e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças
Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura

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.


