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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Setembro de 2009, às 15:35, no Sala da TV Escola da Escola Estadual Wilson Hill A, do município, ITAUBAL, Estado AP, foi realizada
a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Adrimauro da Silva Gemaque representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Gleyse Ellen da Silva Souto - Secretaria Municipal de Educa?
Jaiany Alencar Rolim - Secretaria Municipal de Sa?
Katia Gardenia Costa Rocha Vitor - Secretaria Municipal de Sa?
Lauro Santos Pena - Empresa Brasileira de Correios e Tel?afos
Luis Ferreira Braz? - Escola Estadual Wilson Hill Ara?
Norma Helena Pamplona da Silva - EMJALMEIDA
Sebastiana Perp?a Figueira dos Santos - Pr?scola Crian?Feliz

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 ITAUBAL 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
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: Divulgação na Rádio Comunitária
Outras formas: Divulgação pelos membros da Comissão

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 Diretor Adjunto, Luis Brazão, prontificou-se em ceder espaço para a instalação do posto de coleta.
Segurança: A Escola possui vigilantes que podem auxiliar na guarda do posto de coleta.

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? 
Não. Por quê?
Porque o treinamento dos agentes será realizado na sede do IBGE em Macapá - AP

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Recomendação unânime dos presentes a reunião foi que o IBGE através de seus agentes, por ocasião da coleta de dados do Censo 2010, tenha uma



atenção especial com relação a população ribeirinha, pois, nesta região houve muita reclamação com relação a Contagem de 2007, de que muitas pessoas
não foram recenseadas.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP

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.


