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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 29 dias do mês de Outubro de 2009, às 16:00, no CÂMARA MUNICIPAL, do município, GURUPI, Estado TO, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Gerisvaldo Pereira da Silva representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

CARLOS ARCY GAMA DE BARCELLOS - PREFEITURA MUNICIPAL
EDSON FERNANDES PIMENTEL - ADAPEC
JOÏ ALBERTO PEREIRA COSTA - DIVISA TOPOGRAFIA LTDA.
JOS?GON?LVES GUIMARÅS - CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?S
JOS?LUIZ ALVES DA COSTA - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM?CIO DE GURUPI
LUCIVANIA PEREIRA ANTUNES - SINDICATO RURAL DE GURUPI
LUIS CARLOS ALVES DO NASCIMENTO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MARIA DEUZA RIBEIRO SOUZA - PRES.ASSOCIA?O DE MORADORES/REPRES.SEC. MUNIC. EDUCA?O

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 GURUPI 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.
Devido a presença de novos membros na CMGE, tivemos que explicar o que é um setor censitário, como se forma um setor  censitário e a forma que o
recenseador deve percorre-lo tanto na zona urbana como na zona rural.

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 ?
Não. Por quê?
Por que na data da reunião, já haviam se encerrado as inscrições para o concurso.

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: O vice prefeito, prometeu fornecer o espaço físico necessário para instalação do posto de coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Foi prometrido pelo Sr. vice prefeito, a cessão do mobiliário para o posto de coleta.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não tem disponibilidade destes ítens.
Segurança: Cogitou-se de instalar o posto de coleta em um prédio que já possua  segurança.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo
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: Os membros se comprometeram a colaborar na busca do local para o treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Os membros se comprometeram a colaborar na busca do mobiliáril para o treinamento.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não tem disponibilidades destes ítens.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Sindicato Rural de Gurupi,Conselho Tutelar dos direitos da Criança e do Adolecente, Divisa Topografia Ltda.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Além dos representantes de entidades da cidade, compareceram à 2ªreunião, os Srs., FRANCISCO SOARES FERREIRA, Chefe da UE/TO, RAIMUNDO
COSTA BARBOSA, Coordenador do Censo Demográfico 2010 na UE/TO. e JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA, Chefe da Agência do IBGE em Gurupi-To, e
Coordenador de área no Censdo Demográfico 2010 na UE/TO. Todos fizeram uso  da palavra enfocando a importância dos dados levantados pelo censo
para os municípios, e a necessidade de engajamento de todos os membros das CMGES, para que possamos atingir a meta, que é contar todos os
moradores de cada município do pais.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
FUNAI, RURALTINS, CELTINS, SANEATINS, SENAI, MINISTÉRIO PÚBLICO, JUIZ DE DIREITO, DEFENSORIA PÚBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE,VEREADORES,CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI,PROMOTORIA PÚBLUICA,ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE GURUPI, PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO.

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.


