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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 13 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, do município, FILADÉLFIA, Estado TO, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) FÁBIO ARNALDO OZÓRIO DOS SANTOS representante do IBGE,
com a presença dos seguintes membros:

DIMMI AIRES DA SILVA -  CIA. DE SANEAMENTO DO TOCANTINS-SANEATINS
FBIO ARNALDO OZ?IO DOS SANTOS - IBGE
LUIZ ORIONE RIBEIRO DE SOUSA - PREFEITURA MUNICIPAL
MANOEL ANTONIO BENTO SOBREIRA  NETO - CÍARA MUNICIPAL
MARIO ANTONIO MARANHÏ AYRES - RURALTINS -EMP. ESTADUAL DE EXTENSÏ AGR?OLA
PEDRO URSULINO  COIMBRA DE CASTRO - C•ARA 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 FILADÉLFIA 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.
Com a presença do Senhor Prefeito Municipal, Cleber Gomes do Espírito Santo, comentamos  sobre o atraso na atualização da Lei que estabelece o
Perímetro urbano da cidade, decorrente de acordos com o CESTE, consórcio que está construindo a barragem do Estreito sendo Filadélfia um dos
municípios atingidos.O Sr. Prefeito prometeu ações no sentido  da solução do problema, o mais rápido possível.  

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: Só existe a Rádio Comunitária que já divulga
Apoio de líderes local: Apoio junto as lideranças locais, 
Outras formas: Apoio da Prefeitura

POSTO DE COLETA

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

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 -Providências quanto ao espaço físico, prometido pelo Senhor Prefeito
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mobiliários tambem já prometidos
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Tambem de conformidade com o solicitado
Segurança: A segurança do local  está mais relacionada ao tipo de espaço físico a ser disponibilizado 

TREINAMENTO DAS EQUIPES

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

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



Espaço Físico:  Prefeitura Municipal providenciando o espaço adequado
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Inclusão de um membro já convidado na 1ª /reunião (de instalação), representante da Cia. de Sanaeamento do Tocantins-SANEATINS

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Impacto da hidrelétrica do Estreito sobre a cidade quanto as áreas que ficarão submersas pelas águas da barragem.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
1-Cartório do 1º Tabelionato 
2-Cartório do Registro Civil de  Pessoas Naturais
3-ADAPEC - Agência de Defesa Agropecuária 

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.


