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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 6 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no COOPERATIVA AGROPECUÁRIA, do município, TRACUATEUA, Estado PA, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) OSVALDO CÂMARA DA SILVA representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

AGUINALDO LUIZ DOS REIS SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL
ANTONIO SARAIVA DE MELO - COOPERATIVA AGROPECURIA DE TRACUATEUA
CELSO LUIZ MOREIRA ALVES - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRACUATEUA
CLEA MARKIA SILVA DE MELO - E.E.E.F.M. CEL PINHEIRO J?IOR
FAUSTO GOMES DA SILVA - C•ARA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

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 TRACUATEUA 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.
A Comissão quis saber sobre a real situação da povoação denominada Cariambá, que fica localizada na divisa com Bragança e que está crescendo para o
lado de Tracuateua em função da Creche localizada nesta área. Assim sendo a referida povoação fica localizada nos dois municípios, igualmente a
localidade Vila dos Martnis no outro extremo do município.

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?
Apoio de líderes local: Divulgação por representantes das comunidades  da zona rural
Outras formas: Distribuição de folhetos

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: O Representante da Prefeitura vai providenciar  local a ser definido (deve haver troca de Prefeito)
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O representante da Prefeitura prometeu  ceder mesas e cadeiras

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: A diretora da Escola Cel Pinheiro Júnior colocou a mesma a disposição para esse fim.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas e cadeiras da própria escola.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foi convidado e compareceu nesta reunião o representante da prefeitura



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi levantado a possibilidade da franquia para os recenseadores nos transportes intramunicipais, o que ficou para tratado pelo representante da prefeitura
junto as empresas de transporte.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

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.


