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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 21 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:18, no Agência do IBGE, do município, ÓBIDOS, Estado PA, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Edvaldo Barbosa da Silva representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

BENEDITO EDILSON DE SOUZA RIBEIRO - Col? Z-19
CLAUMIR MARINHO GOMES - SEMSA
CLEUSON JUNIOR LOPES FAGUNDES - ADEPAR@
JACIRA LEÏ PEREIRA - Secretaria Municipal de Educa?
JOS?BARBOSA DA SILVA - C?ra Municipal
MARIA  AUTA AMORIM SANTAR? - RADIO COMUNITRIA SANTANA
RAIMUNDO AUGUSTO BENTES DE BRITO - Lions Clube de ?idos
RAIMUNDO PINTO RIBEIRO IRMÏ - C?ra Municipal

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 ÓBIDOS 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.
Foi feito uma resumida esplanação sobre a reunião de instalação, sobre a finalidade da Comissão e entregue a cada membro presente uma cópia da
resolução 08/2009,que criou as CMGEs e um documento impresso detalhando a função da CMGE, em todas as etapas desde a sua instalação até o término
do Censo/2010 e uma cópia da lei de limite do município de Óbidos com os municípios vizinhos.

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: Divulgação na Rádio Comunitaria Local
Apoio de líderes local: Lideres Comunitários e Associações do Municipio
Outras formas: Distribuição de Panfletos e Fixação de Cartazes nas via e instituições públicas

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?
Foi esclarecido pelo presidente que o posto de coleta funcionará no predio da Agência do IBGE .

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: Secretaria de Educação

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



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Logo após o início da reunião o presidente  mais uma vez mostrou o mapa urbano e seus limites, a delimitação dos bairros e o mapa do município e seus
limites,uma vez que se fazia presente o Presidente da Câmara e poderia fazer algum questionamento a respeito.Após esse procedimento a professora Jacira
Leão representante da Secretaria de Educação quis saber se o sítio Paraíso fica na zona urbana ou rural, sendo explicado pelo presidente que pertence a
zona rural.O sr.Raimundo Pinto Presidente da Câmara perguntou se no momento da  visita do recenseador se os moradores estiverem para outra
comunidade se eles podem ser recenseados lá onde se encontrarem,sendo informado pelo presidente da comissão que primeiro o recenseador vai aplicar os
conceitos de morador que aprendeu durante o treinamento para identificar onde é a morada habitual do morador, se for lá onde se encontra fechado ele não
deverá ser recenseado na outra comunidade,neste caso o recenseador deverá retornar ao domicílio fechado para tentar encontrar o morador, sendo
complementado pelo questionante que muitas vezes o recenseador não segue os critérios definidos pelo IBGE e recenseam os moradores aonde eles se
encontram.O sr. Claumir representante da Secretaria Municipal de Saúde perguntou se o recenseador pode pegar informações com o vizinho,sendo
informado pelo presidente que não, também quis saber se a pessoa que morreu após a data de referência se aparece no sistema como viva e se o marido
que mora em um município e trabalha em outro município onde ele é recenseado, sendo devidamente explicado pelo presidente de acordo com os conceitos
e critérios do Censo.O sr. Raimundo Pinto Ribeiro , Presidente da Câmara, quis saber qual a decisão final do IBGE com referência ao distrito do Flexal se era
considerado como distrito ou não,sendo esclarecido pelo presidente que o  IBGE não considera o distrito do Flexal,pois,nem a câmara e nem a prefeitura
encontrou a lei de criação do distrito do Flexal, portanto para o IBGE não existe o distrito do Flexal, sendo informado pelo presidente da câmara que está em
projeto na Câmara a criação de 2(dois) distritos no município de Óbidos,o distrito de Igarapé Açu e o distrito do Flexal.O vereador José Barbosa perguntou
qual o grau de escolaridade para os processos seletivos,sendo devidamente explicado pelo presidente que para os mensalistas seria o Ensino Médio e para
os recenseadores o Ensino Fundamental.A Professora Jacira Leão representante da Secretaria de Educação franqueou o auditório da Secretaria de
Educação caso o IBGE precisasse para repasse de treinamento que o procurasse.Em seguida como nada mais havendo a tratar o presidente colheu a
assinatura de todos os presentes.Agradeceu a colaboração de todos com suas presenças e às 11:40 horas ,deu por encerrada a reunião.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Sindicato dos Trabalhadores Rurais,Emater,Igreja Evangélica Assembléia de Deus,Prefeitura Municipal,Poder Judiciário,ACOPAMO, Igreja Adventista da
Promessa.

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.


