
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 16:20, no Salão Paroquial, do município, TERRA SANTA, Estado PA, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Moisés de Matos Lopes representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

FRANCISCO RIBEIRO ANEQUINO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
JOÏ PAULO PINHEIRO DE OLIVEIRA - PAR?UIA SANTA ISABEL
JOAQUIM ?SON DE JESUS MARIALVA OLIVEIRA - EMEF N?IA BENTES PICAN?
MARIA DE NAZAR?DA SILVA NASCIMENTO - ADEPARA
MILENILSON DA SILVA FREITAS - C•ARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
RAIMUNDA PINHEIRO BENTES - ASSOCIA?O DE MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE TERRA SANTA
RILDERLAN FARLES ALVES - ASSEMBL?A DE DEUS
VERA RIBEIRO SENA - R?o Comunit?a

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 TERRA SANTA 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

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: Divulgação através da rádio comunitária local
Apoio de líderes local: Presidentes de Associações de moradores
Outras formas: Distribuição de panfletos e fixação de cartazes em instituições públicas

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: Assumido pelo representante da prefeitura na 1ª reunião da CMGE.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Prefeitura-Representante
Segurança: Prefeitura-Representante

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: Representante da Prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Representante da Prefeitura

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



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Após cumprimentar a todos o coordenador da reunião leu a carta do presidente da CMGE.Na carta, o sr. presidente delega competência ao Sr. Moisés Lopes
para coordenar a 2ª reunião da CMGE.Em seguida o coordenador da reunião fez a leitura da Ata da reunião de instalação da CMGE.Após,falou sobre o
processo seletivo dos mensalistas.O sr. Milenilson representante da câmara municipal, disse que o número de inscritos foi bom e que sabia da prorrogação
das inscrições pela internet e estava divulgando em seu programa de rádio.Também, quis saber o tempo do trabalho dos mensalistas.O sr.coordenador
informou que,pelo edital, seria 10 meses, mas poderia ser um tempo menor dependendo da conclusão dos trabalhos censitários.Também informou que a
contração dos mensalistas ocorrerá em março de 2010 e que o edital para a contratação dos recenseadores ainda não foi divulgado. O sr. coordenador
indagou as possibilidades dos membros da CMGE apoiarem o IBGE na melhor divulgação do concurso e de que forma poderiam fazê-lo.A srta.Vera Sena,
representante da rádio comunitária, responsabilizou-se pelo recebimento do material promocional, a distribuição de parte dele as demais instiuições da
CMGE.Os demais participantes da reunião também se comprometeram a divulgar o concurso ao público da melhor forma possível.O sr.coordenador explicou
a importância do posto de coleta possuir determinadas características para o melhor desenvolvimento dos trabalhoos censitários ; perguntou se as
instituições da CMGE poderiam ajudar na montagem do posto.Lembrou do compromisso assumido pela prefeitura de Terra Santa em conseguir o local para
instalação do posto de coleta e que este deve estar disponível em fevereiro de 2010.O sr. Francisco Anequino, representante da prefeitura, disse que o local
em que a secretaria de Educação está alocada hoje seria o ideal.Disse que a SEMED mudará de lugar deixando vago o espaço por ela hoje utilizado.O sr.
Francisco Anequino comprometeu-se a entrar em contato com o sr.Prefeito para cessão do local referido; também comprometeu-se a conseguir mobiliário
para o posto e,se preciso for,vigia para fazer a segurança.Nenhum membro da CMGE comprometeu-se pela parte da comunicação do posto de coleta.O sr.
Milenilson disse que provavelmente, todos os ACM/ACS possuam telefone celular sendo através destes que os membros da CMGE entrarão em contato com
os mensalistas.O sr. coordenador falou sobre o treinamento das equipes do censo.Perguntou a possibilidade de apoio da CMGE na infraestrutura do
treinamento.As instituições da CMGE disseram que colaborarão.O sr.Francisco Anequino comprometeu-se a ceder salas de aulas de uma escola
municipal,além de mobiliário e equipamento audivisual para o treinamento.O sr. coordenador frizou que o treinamento dos recenseadores ocorrerá em
julho.Informou o número de setores existentes no municipio para censo /2010.Perguntou se os membros da CMGE sugeririam outras instiuições para
participarem de reuniões futuras.O sr. milenilson sugeriu convidar associações de moradores e também que nas próximas reuniões,além dos convites
entregues em mãos, fosse divulgado em rádio e com antecedêcia a reunião da CMGE.O sr.coordenador informou uma página na
internet(w3.bdoc.ibge.gov.br)onde os membros da CMGE podem encontrar ata da reunião.Em seguida leu o nome das instiuições convidadas que não
compareceram,leu ata e solicitou a assinatura de todos os presentes.Agradeceu a todos e as 17:10 horas deu encerrada a reunião.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Emater,sindicatos dos trabalhadores rurais , colônia de pescadores, poder judiciário, Secretaria de Saúde,Secretaria de Educação e Ministério Público
Municipal.

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.


