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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 10 dias do mês de Novembro de 2009, às 10, no Secretaria de Educação, do município, REDENÇÃO, 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:

ANTONIO JOSE DA SILVA MOURA - POLICIA MILITAR DO PARA
EDMILSOM GONCALVES DE AQUINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ELCIR FERNANDES LUSTOSA - PREFEITURA MUNICIPAL
JOÏ LUCIMAR BORGES - C•ARA MUNICIPAL
RONIGLEY SILVA MARANHAO ALVES - CAMARA MUNICIPAL
VERIDIANA VERONESE - SINDICATO RURAL DE REDENCAO
WELIDA GOMES DA COSTA - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE REDENCAO

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 REDENÇÃO 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.
Quanto à Base Territorial não houve dúvidas. No entanto o Sr.Elcir, Secretário de Governo, solicitou esclarecimento sobre a criação de bairros, sendo
prontamente esclarecido pelo presidente a respeito dos critérios técnicos adotados.

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: Segundo o Secretário Geral da Câmara, todos os veículos de comunicação serão acionados na divulgação
Outras formas: Envolver todos os veículos de comunicação. A comissão se encarregou da divulgação segundo o Sr. Saraiva, secretário geral da Câmara,
haverá o envolvimento de todos os veículos de comunicação e comissão 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?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: A Prefeitura se colocou a disposição para colaborar com espaço físico e mobiliário bem como segurança e comunicação.

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: Sim. com espaço físico para realização do treinamento para recenseadores, caso não se consiga uma escola mesmo sabendo que para
atender o contigente de aproximadamente 50 candidatos serão necessários 4 salas de aula para que não prejudique o repas
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim

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



Associação Comercial, Sindicato dos Trabalhadores e Patronais, Partidos Políticos e Rotary.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A Prefeitura e Câmara Municipal se disponibilizará para o cumprimento das metas estabelecidas. Segundo o Capitão Moura - Polícia Militar, o comando se
disponibilizou para oferecer segurança no que for necessário, antes, durante e após a realização do Censo Demográfico de 2010.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
SEBRAE, Secretaria de Saúde, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, AGROPARÁ, Meio Ambiente, Fórum, Secretaria de Agricultura,
Secretaria de Administração, Secretaria de Esportes, Departamento de Trânsito.

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.


