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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 20 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:20, no Sala de Gabinete da Prefeitura, do município, MAZAGÃO, Estado AP, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Haroldo Canto Ferreira representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Agostinho Taborda Lopes - RURAP
Carlos Alberto  Rodrigues do Carmo - C?ra Municipal de Vereadores
Dalva Miranda da Silva - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
David Nunes Maciel - Associa? dos Moradores Agroextrativista  do Cajar?
Irene Borges Gon?ves - Prefeitura Municipal de Mazag?
Jo?da Silva Costa - Secretaria Municipal de Educa?
Joaquim Corr?de Souza Belo - Conselho Nacional das Popula?s Extrativistas
Joel Martins Torres - Prefeitura Municipal de Mazag?
Jos?arlos Corr?de Carvalho - Prefeitura Municipal de Mazag?
Marivaldo Pican?dos Santos  - Secretaria Municipal de Sa?
Reginaldo Rodrigues da Silva  - Geoeducacional / SEED
Tom?e Souza Belo - Associa? Agroextrativista da Escola do Carv?
Waldeny Campos Tavares - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo

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 MAZAGÃO 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

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. 

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 posto de coleta será no ambiente da Unidade Geo-educacional
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O Prefeito, José Carlos, se prontificou em providenciar os mobiliários para o Posto de Coleta
Segurança: No prédio da prefeitura ao lado da unidade há dois vigilantes que podem auxiliar na guarda do Posto.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Não. Por quê?
Será discutido em outro momento, após definido se será no município ou na sede do IBGE em Macapá.

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Não. Por quê?
Porque não foi discutido sobre o treinamento.



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Associação dos Moradores Extrativistas do Carvão, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Conselho Nacional das Populações Extrativistas.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Prefeito, José Carlos Carvalho, fez a colação com relação ao momento da coleta dos dados. Ao ser realizada na área rural orientar os recenseadores para
não irem nos dias de feira, porque não encontrarão os moradores dessa área em suas residências, pelo fato de estarem trabalhando na mesma;
O representante Geo-educacional, Reginaldo da Silva, prontificou-se em ceder uma sala no ambiente da unidade, mas, esclareceu que o local precisa
apenas de uma pequena reforma e, logo em seguida, o prefeito colocou-se a disposição para organizar o ambiente;
O prefeito, imediatamente, providenciou a divulgação do processo seletivo na rádio, e colocou que as entidades presentes poderão contribuir no momento da
coleta colocando à disposição voadeiras, carros, embarcações e outros.
Houve dúvidas a respeito da Reserva do Maracá e Cajarí, pois a legislação que identifica o limite é diferente, considerado como setor agrário, se no momento
da coleta irá interferir na quantidade dos dados para o município de Mazagão, mas isso foi esclarecido pelo presidente da Comissão.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria Municipal de Saúde, Colonia Z-8, Correios, Escola Estadual Dom Pedro I, Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, Cartório Eleitoral 5ª zona,
Sindicato dos TTRMZ.

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.


