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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 16 dias do mês de Novembro de 2009, às 10, no Auditório da Prefeitura Municipal, do município, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, Estado PA, foi realizada
a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Antônio Araújo Gomes representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

CL?A MARIA DE OLIVEIRA - 12ª CRS SESPA
EDIVALDO SANTOS SOUZA - 22º BPM-PM/PA
GEORGES GEBRAEL ASMAR NETO - LOJA MA?NICA
KARLA BASTOS NOGUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MAUR?IO MONTEIRO DA ROSA - INSS
RUFINO AMORIM PARACAMPOS - PREFEITURA MUNICIPAL
SILVINA MARIA LACERDA ALMEIDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUELY DE FATIMA LOPES CAVALCANTE - COSANPA
WANDER MENEZES DUARTE - DETRAN

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 CONCEIÇÃO 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.
Comentou-se sobre a Base Territorial que está concluída,inclusive o Sr.Presidente mencionou que o município de Conceição do Araguaia é o único município
da área da agência que informa a população por bairros.

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: colocando cartazes nas instituções dos representantes da CMGE
Outras formas: divulgação através da Associação de Bairros, Igrejas, Postos de saúde, escolas e Sindicatos. A Sra. Cléia, da Regional de Saúde, sugeriu
que o PSS seja divulgado através de associação de bairros, igrejas, postos de saúde, escolas e (continuaç

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?
Não. Por quê?
O posto de coleta funcionará na própria agência do IBGE, cuja estrutura será complementada com mais de 01 ar condicionado, 02 mesas para servidor e
mais 06 cadeiras que o chefe da UE/PA irá providenciar.

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?
O local já está definido, será na escola, pois o período do treinamento coincide com o das férias, segundo a secretária de educação, silvina. Foram
apontadas 3 salas de aula para melhor aproveitamento dos contratados.



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
IFPA,ACICA,OAB e UAB(Universidade Aberta do Brasil).

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi peguntado sobre o assunto discutido na 1ªreunião da CMGE.O Sr.Presidente explicou que foi sobre a instalação da CMGE e sua importância e que esta
Comissão estaria envolvida e inteirada em todos os tipos de pesquisa,não só do Censo/2010.O Sr.Presidente explicou que quem colocará os cartazes será o
IBGE nos demais locais, mas os representantes colocariam os cartazes de divulgação em suas respectivas instituições.Qualquer informação adicional será
enviada e comunicada para a CMGE.A Sra.Suely,Supervisora da COSANPA,sugeriu que a divulgação do PSS seja realizada também em carro de som.
A assinatura da representante do titular da EMATER deve se desconsiderada tendo em vista que ele não compareceu na 1ªreunião da CMGE e sua
representante negou-se a preencher a ficha de cadastro.

(continuação de 2.1) funções de ACM, ACS e ACI e as contratações para esses cargos serão em 1º de março de 2010. A contratação dos recenseadores
será em 2 de julho, e o treinamento em 19 de julho.
(continuação de 2.2)sindicatos colocando cartazes, sugeriu também que seja levado material de divulgação em conferências etc...

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Adepará,Associação Rural,Banco do Brasil,Banpará,Banco da Amazônia,Banco Bradesco,Celpa, COOPVAG,E.E.E.M.Acy de Barros,E.M.E.F.Pio
XII,Fundação Bradesco,Poder Judiciário,        INCRA,Igreja Católica,Ministério Público,Câmara de Vereadores,Polícia  Civil, STR, SETRAN,Sindicato
Rural,UEPA,URE,Vereadora,Prefeito,Presidente Associação Praia das Gaivotas.

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.


