
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 10:00, no Auditório da Prefeitura Municipal, do município, SANTANA DO ARAGUAIA, 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 F R MOTA - PREFEITURA MUNICIPAL
EVA BESSIE GUIMARAES FRANCO - DETRAN-PA
JOAO OLAVO VIEIRA SILVA - PREFEITURA  DE SANTANA DO ARAGUAIA
JOAQUIM VAN LEEUWEN - IGREJA CATOLICA
JOS?ANTONIO DA CUNHA  - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
JOS?MARIA MATTOS - MA?NARIA
LEANDRO LOPES DA SILVA - ADEPARA
MARIA DE LURDES FEREIRA DA SILVA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
NICE KARLLA ASSUNCAO BARRETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
POLLYANNA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SHEILA DIONISIO DOS SANTOS - PREFEITURA  DE SANTANA DO ARAGUAIA
WELLINGTON LOPES SILVA - PREFEITURA 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 SANTANA DO ARAGUAIA 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 Presidente abordou sobre a criação dos bairros, solicitada na reunião anterior, e o que a comissão fez para conseguir montar o projeto de criação de
bairros. A resposta é que nada foi feito e o Sr.Presidente considerou uma pena, pois era a oportunidade que o município teria para levantar a população por
bairros a exemplo do município de Conceição do Araguaia que já está com seus bairros oficializados.

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
Material Promocional

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: sim
Apoio de líderes local: sim
Outras formas: 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?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Sim. A Prefeitura, em cuja constitui a maioria das instituições se prontificou a instalar o posto de coleta com todo o equipamento necessário
para ser utilizado na execução do Censo 2010.

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: Sindicato dos Trabalhadores Rurais, se não houver escola disponível. Como em todos os Censos realizados anteriormente sempre
aconteceram de julho para agosto, acreditamos que haverá disponibilidade de escola para esse processo.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): ok
Comunicação (telefone, banda larga, fax): ok

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Segundo a Comissão, não há mais a necessidade de convidar outras instituições, já que todas as convidadas já representam bem o município na
organização do Censo. O que se deve convidar novamente é a Câmara Municipal e o Fórum.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Sr.Presidente reportou sobre os aspectos técnicos no que se refere ao Censo demográfico, e quais benefícios trazem para a população do país. Reportou
também a respeito da tecnologia atual utilizada não somente no Censo, mas em todas as pesquisas do IBGE e que ao utilizar este processo com certeza o
resultado é rápido, eficiente e satisfatório.

(continuação de 2.1)boa seleção da equipe que irá para o campo e administrar os seus recenseadores.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Banco do Brasil, CELPA, EMATER, FUNASA, Ministério Público, Delegacia de Polícia, PROCAMPO.

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.


