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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 9 dias do mês de Dezembro de 2009, às 10:10, no ESCOLA ORLANDO COSTA, do município, MONTE ALEGRE, Estado PA, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) EDILBERTO FIGUEIRA DE CASTRO representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

DARLENE RODRIGUES MURA KAMI - SECRETARIA DE SA?E
EGNALDO GON?LVES GARCIA - EMATER/PA
FRANCISCO ELINALDO DA SILVA - CEPLAC
JOÏ JOS?DE CARVALHO DOS SANTOS - COOPERATIVA INTEGRAL DE REF. AGROPECUARIA DE MONTE ALEGRE
RAIMUNDA VILMA ARAUJO DE SOUSA - SINDICATO DOS TRABALHADORES  E TRABALHADORAS RURAIS
RAIMUNDO GON?LVES DA SILVA - ASSOCIA?O DOS GRIADORES DE MONTE ALEGRE
THAYLLA SENA CARRETEIRO - SECRETRIA 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 MONTE ALEGRE 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.
FEZ UMA RETROSPECTIVAS REFERENTE A ULTIMA REUNIÃO.

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
Material Promocional

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: DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DA RADIO LOCAL
Apoio de líderes local:  A PREFEITURA SE EMPENHOU NA DIVULGAÇÃO

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo
Material Promocional

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: PREFEITURA
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): SINDINCATO DOS TRABALHADORES

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
FOI CONVIDADO O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MONTE ALEGRE

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidende ao abrir os trabalhos declarou iniciada a reunião, informando aos presentes sobre os limeites da área urbana refente ao bairro do planalto que
consta como área rural, disse ainda que a respossabilidade sobre a decisão de resolver essas delimitações é da câmara municipal e Monte Alegre, que em
reunião anterior se comprometeu em resolver esta questão. a secretária de Educação e atual vice prefreita do municipio perguntou gual atitude deveria ser
tomada para sesolver a situação, senhor presidente explicou que seria atraves da câmara. Falou tambem a importancia da parceria da comissão, no sentido
de auxiliar os recenseadores, relatou sobre o processo seletivo que será realizado no dia 13 de dezembro de 2009, e o edital para o processo seletivo de
recenseadores que será divulgado em janeiro ou fevereiro de 2010.solicitou algumas mobilias para o funcionamento do posto de coleta. A representanre do
Sindicato dos trabalhadores rurais, se dipõs a emprestar uma mesa. o senhor presidente pedio mais uma vez o empenho de todos na divulgação do censo
2010.A secretária de Educação forneceu se email para receber mais informação. Aldenora.coutinho@ hotmail.com. sem mas nada a declara deu por
encerrada a presente ata.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ADEPARA, CÂMARA MUNICIPA, PODER JUDICIARIO E PODER EXECUTIVO.

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.


