
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 14:00, no Prefeitura Municipal, do município, ALVARÃES, Estado AM, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Míriam Motta Corrêa Pinto representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

LAFAYETTE DE MELLO MAC CULLOCH - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÅS
LUIS ROGELIO DA ROCHA LOZANO - UNIDADE MISTA DE ALVARÅS
NILSON QUEIROZ OLIVEIRA - IGREJA CAT?ICA
RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA - PREFEITURA DE ALVARÅS

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 ALVARÃES 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.
Confirmação dos setores 13 e 16 também estarem em área da FLONA de Tefé, entre os rios Bauana, Tefé e Curumitá de Baixo. 

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: PSS de recenseador, sem data marcada ainda, a Prefeitura se dispôs a divulgar em rádio e TV locais
Apoio de líderes local: Sim, da Prefeitura e Igreja presentes.
Outras formas:  PSS mensalista  receberam material enviado pela subárea e pregaram cartazes e divulgaram rádio e TV

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: Sala na casa em que será a sede da Defesa Civil.  Igreja Católica ficou de verificar.Demais não tem
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesa, cadeira, armário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Banda larga grátis. Telefone só numa escola pública ao lado da Defesa Civil
Segurança: Satisfatória

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: Igreja ficou de verificar, ainda para o treinamento de recenseadores, prevista para julho de 2010
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A Defesa Civil colocou a disposição o acesso a internet.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Convidei os representantes das escolas locais, mas nenhum compareceu. Uma representante da Administração direta municipal participou.



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O coordenador da Defesa Civil, Lafayette reiterou sua preocupação na correta e completa cobertura de todo o território e para isso reafirmou a necessidade
da Prefeitura incluir nas viagens(sem interferência) para as áreas rurais, pessoas que conhecem bem os rios, igarapés, lagos e localidades, para o
recenseador não deixar de coletar em nenhum local, por não conhecer todos os caminhos.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Associação dos Produtores Rurais, IDAM, Escolas.

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.


