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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 10 dias do mês de Dezembro de 2009, às 10:00, no TEATRO SEMEC, do município, TAILÂNDIA, Estado PA, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) CLAUDIOMIRO G. DE OLIVEIRA representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

JOAO ANTONIO FURTADO - CAMARA MUNICIPAL DE TAILANDIA
Jos?veraldo Matos Pereira - EMATER
Jos?aldir Hoss - Secretaria de Agricultura, Pecu?a e Abastecimento
L? Maria Bravim - Secertaria de Assist?ia Social
MAIK MENDES DURANS DA SILVA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE TAILANDIA
Manoel Ara?Souza - Sindicato dos Trabalhadores
Marco Vinicius da Silva Melo - Secretaria Municipal de Sa?
Mari Elisa Santos de Almeida - Secretaria Municipal de Administra?
MARIA JULIA FERREIRA CELESTRINO - CAMARA MUNICIPAL DE TAILANDIA
Nazar?ristina Souza Trindade - Secretaria Municipal de Administra?
Otoniel Oliveira dos Santos - ASCOM
Renato Rocha Ara? - Secretaria de Educa? de Jacund?
ROSANGELA BELICH DE ATAIDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SILVANA ALVES VIEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 TAILÂNDIA 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.
Não.

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
Vídeo

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:  Há a possibilidade de anúncios em radios locais ou comunitárias.
Apoio de líderes local: Os lideres locais acenaram com a possibilidade de divulgar o PSS durante as reuniões comunitárias ou encontros onde estes estejam
presentes.
Outras formas: Existem no Municípo sistema de rádios locias e carros de som.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Existe um espaço físico no prédio onde funciona a Secretaria de Educação.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Secretaria de Administração comprometeu-se a  disponibilizar todo mobiliário necessário, mesas cadeiras,
estantes, arquivos e etc..
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Existe o Sistema Navega Pará, que possibilta acesso a internet em toda região, e este prédio que foi cogitado a
instalaçao do posto de coleta está totalmente equipado.
Segurança: Dentro das instalações da Prefeitura, ou nos prédios onde encontram-se as secretarias, existe segurança, e a noite os acessos estão fechados.

TREINAMENTO DAS EQUIPES



2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: A secretária de Educação presente na reunião, prontificou-se a ceder as escolas no mês de julho, e outros espaços como o próprio teatro da
SEMEC onde foi realizada a reunião.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Todo o mobiliário estará disponível, segundo a secretárias de Administração e Educação, quando forem
solicitados.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Existem salas onde já há acesso a internet e telefones, basta organizar os treinamentos que estas serão
disponibilizadas. O cronograma dos trinamentos foram repassados às secretarias.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Secretaria de Saúde. Sec. de Agricultura. Sec. de Assistência Social. ASCOM P.M.T..Sec. de Administração.EMATER.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A secretária de Administração Sra. Mari Elisa foi enfática ao relatar o número esperado de habitantes em Tailândia, muito superior a contagem de 2007 e às
projeções feitas pelo IBGE. Relatou a preocupação com povoados vizinhos, que segundo a Secretária,são atendidos por Tailândia. Por várias vezes voltou a
esse mesmo assunto, relantando até mesmo as possíveis soluções políticas a serem adotads, como um plebiscito local para mudar tal comunidade para a
área de Tailândia. Foi colocado pelo presidente da comissão o possível convênio a ser firmado entre a Procuradoria do IBGE e o setor jurídico do município,
a fim de justificar e comprovar os gastos ocorridos durante o Censo 2010. O prefeito compareceu a esta reunião, e, quando se manifestou foi em relação a
sua expectiva ao Censo 2010, e ao lamento do número de habitantes recenseados em 2007.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
 SETOR DE TERRA DO MUNICÍPIO. 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.


