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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Outubro de 2009, às 16:30, no Auditório da UFF, do município, ORIXIMINÁ, 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:

ORIVALDO MACIEL - CONSELHO INT.SEGURAN? E JUSTI?
ORMEZINDA DOS SANTOS SOUZA - Secretaria Municipal de Educa?
ROBERTO RODRIGUES WAYTIA - FUNAI
ROSANA CRISTINA PINHEIRO SANTOS - C?ra Municipal
SILVANA BENTES DINIZ - Secretaria Municipal do Interior
SYDINEY SILVA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

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 ORIXIMINÁ 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 rápida esplanação sobre a reunião anterior , sobre os objetivos principais da comissão, tendo em vista que metade dos presentes estavam
substituindo os que participaram da  reunião de instalação, e entregue a cada um documento impresso onde mencionava a finalidade da criação da comissão
dos direitos e deveres em todas as fases do censo e entregue também uma cópia da resolução 08/2009, que criou a CMGE.

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 através da rádio comunitária local
Apoio de líderes local: Presidentes de Associações de moradores e lideres comunitários
Outras formas: Distribuição de panfletos e fixação de cartazes em 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?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Assumido pelo representante da prefeitura na reunião de instalação da CMGE.

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:
O Sr. Orivaldo Maciel representante da CISJUR quis saber quais os requisitos para contratação dos recenseadores e perguntou também a fiscalização no dia



da prova se não poderia ser feita pelos membros da comissão, sendo devidamente explicado pelo presidente os requisitos exigidos e que a fiscalização das
provas eram feitas por professores indicados pela direção da escola.A senhora Silvana da secretaria do interior quis saber sobre o horário de realização das
provas.A Senhora Ormezinda representante da Secretaria de Educação perguntou como fica no recenseamento as comunidades que estão geograficamente
no município de Óbidos, mas são assistidas pelo governo de Oriximiná, sendo devidamente explicado pelo presidente que o IBGE segue rigorosamente os
limites definidos pela lei intermunicipal em vigor.O Sr.Orivaldo Maciel sugeriu que o IBGE fizesse uma parceria com a CISJUR, instituição que representa,
com referência a transporte,considerando que o referido orgão possui transporte e pode fazer serviços para o IBGE, ficando o presidente de procurá-lo
quando for necessário.Como nada mais havendo a tratar às 17:50 horas foi encerrada a reunião.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Adepará,Secretaria Municipal de Saúde, Rádio Comunitária de Oriximiná, Paróquia, Sindicatos dos trabalhadores rurais, Emater, Arqmo, Prefeitura
Municipal,Secretaria Municipal de Saneamento e poder judiciário.

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.


