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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 16 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no PLANÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, do município, GOIATINS, 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:

DEONIZAR ALVES DE SOUSA - SEFAZ-Secretaria da Fazenda
FRANCISCA DELMAAIR QUEZADO ANDRADE - RURALTINS (EXTENSÏ RURAL)
FRANCISCO AUR?IO  GUIMARÅS BOUCINHAS - SINDICATO RURAL
HIP?ITO DA SILVA CARVALHO - C•ARA MUNICIPAL DE GOIATINS
IOLANDA FERNANDES DOS SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS
JORGE LUIZ VASCONCELOS DA SILVA - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS-NATURATINS
JOS?CORREIA NERES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS
NAZILDE GOMES  MORAES - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GOIATINS
SHIRLEY LEMES DUARTE - CART?IO DO  REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

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 GOIATINS 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) Com a palavra o Sr. Presidente reiterou a necessidade de atualização da Lei que delimita o Perímetro urbano, estabelecendo as coordenadas em
geográficas ou UTM para que possa haver os ajustes às imagens de satélite.
b) Com a palavra o senhor Prefeito que se fez presente prometeu a atualização da legislação do perímetro urbano com a maiaor urgência 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
Vídeo
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: Foi feita divulgação pela rádio comuniutária
Apoio de líderes local: Em reuniões e eventos públicos 

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo
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: Será disponibilizado pela Prefeitura Municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será disponibilizado pela Prefeitura Municipal
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será disponibilizada pela Prefeitura Municipal
Segurança: Será disponibilizada pela Prefeitura Municipal

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: Será disponibilizado pela Prefeitura Municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será disponibilizado pela Prefeitura Municipal
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será disponibilizado pela Prefeitura Municipal

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Inclusão:
a) Instituto Natureza do Tocantins-NATURATINS;
b) Inclusão de um (1) membro representante do Sindicato dos trabalhadores de Goiatins

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi abordado pelo Sr. Presidente a amplitude dos trabalhos de pesquisas e levantamentos do IBGE em quase todas as áreas das atividades humanas,fato
que justifica a transformação das CCMs temporárias em CMGEs permanentes.Discorreu  aínda o sr. Presidente sobre algumas áreas de pesquisa do IBGE
menos conhecidas pelo público em geral, como Meio Ambiente ressaltando as pesquisas já divulgadas  sobre espécies da fauna e da flora em vias de
extinção e a existência da Reserva Ecológica do Roncador  do IBGE no Distrito federal,onde existe um Centro de Pesquisas de geociências do IBGE.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
a) Celtins - Cia de Eletricidade do Tocantins;
b) 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.


