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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2009, às 10, no Secretaria Municipal de Saúde, do município, CUMARU DO NORTE, Estado PA, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) ANTONIO ARAÚJO GOMES representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

ADALBERTO DA SILVA SIRQUEIRA - C•ARA MUNICIPAL
ANDREA PALACIO DA SILVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
JOELCIO PEREIRA CARNEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL
JOSE FERNANDO ARAUJO QUEIROZ - POLICIA MILITAR DO PARA
JOSE MARIA BARBOSA DA SILVA - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
MANOEL NASCIMENTO SOARES DA SILVA - PA MATA VERDE
ROBERTO ANTONIO DA SILVA - IBAMA
ROSANGELA JALES SOARES - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
VANILSON SOARES OLIVEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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 CUMARU DO NORTE 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 reunião anterior fechou com a Base Territorial concluída. No entanto, o Sr.Adalberto, Assessor da Câmara Municipal quis saber como ficou o limite com o
município de Banach.O Sr.Presidente afirmou que de acordo com a lei 5.710 que estabelece os limites e acidentes geográficos identificáveis como os Rios
Trairão e Jari definem com eficácia os limites entre estes municípios.

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: auto falante e rádio FM
Apoio de líderes local: sim

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?
Segundo os membros da comissão, este apoio já está consolidado pela Prefeitura, inclusive uma casa será alugada para a instalação do posto de coleta (que
acontecerá a partir de fevereiro de 2010) com toda infraestrutura apontada pelo Sr. presidente

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: Auditório da Secretaria de Saúde caso não disponibilize uma Escola
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): ok
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não tem telefone, será usado o telefone público



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Conselho de Saúde, Sindicato dos Trabalhadores rurais, PA Mata Verde e PA ARAGUAXIM.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Sr.Adalberto sugeriu que os Postos de coleta sejam instalados com pelo menos dois meses de antecedência. O Sr.Presidente já definiu que o mês ideal
para a instalação do Posto é fevereiro de 2010, pois o mês de março já está previsto para a contratação dos mensalistas (ACM e ACS).

(continuação de 2.1)o seguinte pessoal:1 ACM, 2 ACS e 9 recenseadores.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Associação dos Pequenos Produtores Nova Esperança, Secretaria de Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Tributos.

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.


