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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 29 dias do mês de Outubro de 2009, às 10, no Câmara Municipal, do município, PAU D'ARCO, 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:

ANAJARA PEREIRA MAGALHÅS - PREFEITURA MUNICIPAL
ANTONIO SOARES DA FROTA - ASSOCIA?O DOS SERVIDORES DO MUNIC?IO
EDUARDO RODRIGUES MIRANDA - C•ARA MUNICIPAL
EMIVAL BARBOSA NOGUEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NUNES - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GREENDIBERG VALADARES DE OLIVEIRA - CAMARA MUNICIPAL
LUIZ TEIXEIRA DIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
RAIMUNDO SOUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

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 PAU D'ARCO 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 única dúvida mencionada pelo Sr.Emival, representante da Secretaria de Saúde foi referente aos limites municipais: na reunião do Escondido e região do
Banho com o município de Floresta do Araguaia, região da Mata Geral com o município de Redenção e região do Araguaxim com o município de Banach,
sendo esclarecido pelo Sr.Antonio, presidente, que estas regiões pertencem aos municípios citados, sendo respeitado os limites estabelecidos na lei
municipal e comprovados com pontos geodésicos.

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?
Outras formas: Uma das formas foi sugerida pelo Sr. Raimundo, representante da Secretaria de Educação, será o apoio das próprias igrejas e escolas,
auxiliando na divulgação do processo seletivo.

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?
O espaço físico, bem como toda a infraestrutura do posto de coleta, como:mobiliário (mesas,cadeiras,estantes,bancadas e outros) serão fornecidos pela Pref.
Municipal, inclusive a segurança patrimonial, bem como o sistema de comunicação, exceto band

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? 
Não. Por quê?
Toda infraestrutura do treinamento ficou a cargo e responsabilidade da própria Prefeitura. No entanto, segundo o Sr. Luiz da Assist. Social, sugeriu que a
comissão dará suporte também na realização desse evento.



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
A Comissão sugeriu que se convidasse novamente os seguintes órgãos: Igreja Católica, Igrejas Evangélicas, Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
Associação de Produtores Rurais e Polícia Militar.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Sr.Eduardo, Presidente da Câmara, perguntou se as pessoas que se inscreveram para as funções de ACM e ACS, caso não sejam aprovadas, poderão se
inscrever para recenseador. O Sr.Presidente afirmou que sim, mesmo porque até o momento não há impedimento algum.

(continuação de 2.1)nas funções de ACM e ACS e também para recenseadores que serão selecionados através de outro processo seletivo.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Igreja Católica, Igrejas evangélicas e Polícia Militar.

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.


