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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 10 dias do mês de Outubro de 2009, às 08:30, no Sala de Reunião da Prefeitura, do município, AMATURÁ, Estado AM, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

BENITES FOLGOSA BARROSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
CARLOS ROMINE - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA?O
DANIEL LEANDRO LIMA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
DENNIS  WILLIAN SANTOS DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL
JOÏ LITAIFF - PREFEITURA MUNICIPAL
SIRIACO SILVA GOMES - PREFEITURA MUNICIPAL

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 AMATURÁ 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.
Foi informado aos Membros presentes, conforme solicitação em reunião passada sobre as Comunidades de Vargem Grande e Porto Gama,ficou solucionado
pois segun do a BT através das Coordenadas Goegraficas as mesmas pertencem ao Municipio de Santo Antonio do Içá, portanto o membros ficaram
satisfeitos em saber realmente a verdadeira situação quanto aos limites de seu Municipio.

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: A radio local ficou de divulgar
Apoio de líderes local: O Material promocional foi distribuidos para que os membros fizessem a divulgação em seus bairros
Outras formas: A Sra. Presidente concedeu entrevista a radio local para prestar esclarecimentoas a população sobre 

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: A Prefeitura disponibilizou
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Prefeitura tambem disponibiliza
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não
Segurança: Não

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Vídeo

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?



Espaço Físico: A Prefeitura disponibilizara
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Tambem sera disponibilizado
Comunicação (telefone, banda larga, fax): não

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Procurei o Sr. Silvio que foi convidado mais não compareceu a reunião, para juntos conversarmos sobre AI e TI, inclusive me forneceu cópias dos mapaas
com coordenadas da TI MARAUTÁ e a AI VUI-UATA-IN, o qual repassei a Coord. da BT

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,PREFEITURA MUNICIPAL(vice Prefeito), e Prefeito Municipal.
Todos os membros ficaram cientes de toda a logistica tanto para o treinamento quanto a fase de coleta, e todos compromissados com a tarefa.

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.


