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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 11 dias do mês de Novembro de 2009, às 10, no Clube do Pião, do município, SANTA MARIA DAS BARREIRAS, Estado PA, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Antônio Araújo Gomes representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

AMINTAS LOPES DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
CARLOS ANTONIO LIMA - ASSOCIACAO COMERCIAL DE COMUNICACAO DE SAWANOPOLIS RADCOM
EDSON PEREIRA MORAES - PREFEITURA MUNICIPAL
ELISMAR DE CASTRO MARQUES - FARMAC?TICO BIOQU?ICO
ERLIANE COSTA PEREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FBIO AMARAL SIRQUEIRA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
JAIR DEL SANTO - PREFEITURA MUNICIPAL
JOS?ALBERTO RAIZELTESKE - PEACRISTALINO
JOS?BARBOSA DE FARIA - PREFEITURA MUNICIPAL
LEANDRO CARLOS DE ABREU - EMATER
NATHALIA LEMOS SILVA - SHUMACK AGRONEGOCIOS LTDA
ORION NUNES PEREIRA - SECRETARIA DE FINAN?S
PEDRO NETO SANTOS MACEDO - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SANCAO PAULINO OLIVEIRA - ASSOCIACAO BRASIL NOVO
WALDECINO DA COSTA LIMA - CAMARA 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 SANTA MARIA DAS BARREIRAS 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.
O Sr.José Barbosa,Vice-prefeito,falou a respeito dos problemas de limites com o município de Conceição do Araguaia, especificamente na região de
Aroeira.O Sr.Presidente esclareceu que após os recursos técnicos utilizados através de coordenadas geográficas coletadas pelo GPS, esta situação já foi
contornada.Além disso a Lei municipal estabelece os limites de maneira clara e precisa.

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: A prefeitura está acionando todos os veículos de comunicação para divulgar o processo seletivo
Apoio de líderes local: sim

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?
A Prefeitura assumiu a responsabilidade de instalar o posto de coleta em fevereiro de 2010, com toda a insfraestrutura necessária para atender os trabalhos
censitários nos 3 distritos do município de Santa Mª das Barreiras.

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: escola do Distrito Casa de Tábua
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): serão utilizados os da própria escola
Comunicação (telefone, banda larga, fax): serão utilizados os da própria escola

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Convidar novamente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Igrejas, Delegacia de Polícia.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Segundo o Sr.José Barbosa, vice-prefeito, será dado pela prefeitura todo o apoio logístico para a realização do Censo/2010 nos três Distritos de Santa Maria
das Barreiras
a saber:Distrito sede(05)Santa Maria das Barreiras; Distrito(10)Casa de Tábua; Distrito (15)Nova Esperança.No tocante à montagem da infraestrutura do
Posto de coleta foi sugerida e aprovada por unanimidade pela comissão,que se realize no Distrito de Casa de Tábua por ser localizada em área mais
habitada demograficamente e melhor realizada no aspecto geográfico e tem melhor estrutura para a realização desta importante atividade.

(continuação de 2.1)data da prova marcada para o dia 13/12/09 (ACM e ACS) e para recenseador, as inscrições serão realizadas a partir de março de 2009.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Israel Moraes-Adepará, Jânio de Soares Cunha-Unidade mista de saúde, José Messias de Almeida-Associação dos moradores, Luiz Gustavo Muniz
Mateus-Secretaria de Saúde, Maria Bonfim S.V. Marques-Escola Municipal, Cleber P.Santos-Delegacia de Polícia.

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.


