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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 27 dias do mês de Outubro de 2009, às 10, no Câmara Municipal, do município, FLORESTA DO ARAGUAIA, 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:

ADELIO DOS SANTOS SOUZA - PREFEITURA MUNICIPAL
ARESTINO ARCANJO DE MORAES - STR
CLEMILDA PEREIRA CAMPOS - IDESFA
DONIVAL ALVES CARNEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL
JOAB SANTOS ERMETO - PREFEITURA MUNICIPAL
JOACY ALVES BARROS - PREFEITURA MUNICIPAL
JOSE EUFENIOS ARAUJO SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
JOSIMAR VIEIRA DE CARVALHO - PREFEITURA MUNICIPAL
MANOEL ALBUQUERQUE DE ASSIS - ASSOCIACAO DE COMUNICACAO COLLONIAL
PEDRO CORR? BRITO - IGREJA CAT?ICA APOST?ICA ROMANA
PEDRO PAULO BARBOSA - SECRETARIA DE TURISMO
RENATO PEREIRA DE ALENCAR  - POL?IA MILITAR
VALDININO GON?LVES DE MELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O

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 FLORESTA 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.
O Sr.Presidente reportou à comissão sobre a Base Territorial do Município e que já está concluída com todos os setores censitários definidos e só
aguardando os trabalhados do Censo 2010. Com relação aos problemas de limites com Rio Maria e Pau D'arco, já foram equacionados, inclusive a região do
Escondido pertence ao município de Floresta do Araguaia.

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
Vídeo

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: A prefeitura se encarregou da divulgação do PSS.

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?
Após a sugestão da Comissão, o Sr. Adélio, vice-prefeito, se comprometeu a providenciar o aluguel e uma casa a partir do mês de fevereiro/2010 a fim de
montar o posto de coleta com toda a infraestrutura adequada.

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: Posto de coleta

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Associações de Produtores Rurais.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Segundo o Sr.Joab, a Associação de Produtores Rurais justifica-se a convocação já que irá auxiliar o recenseador nas atividades do Censo, inclusive sendo
até mais um guia para que se evite invasão dos setores censitários vizinhos. O Sr.Arestino, representante da Central de produtores acha também necessário
convocar as associações.No entanto, ele como representante dos produtores na Central pode fazer uma convocação dos presidentes, independente de
serem da comissão para apoiarem as atividades do Censo/2010.

(Continuação de 2.1)para recenseador, estas devem fazer a prova e se não forem aprovadas deverão se inscrever no outro PSS que é para recenseador e
deverão fazer a prova.
(Continuação de 2.2)recenseador no outro PSS. O Sr. presidente, após haver afirmado anteriormente que sim, mas tem dúvidas, irá provocar saná-las e
esclarecer posteriormente.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria de Administração e finanças, Secretaria de Agricultura, Igreja evangélica Assembléia de Deus, Câmara Municipal, Secretaria de Obras, Secretaria
do Meio Ambiente e Delegacia de Polícia.

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.


