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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 8 dias do mês de Outubro de 2009, às 15:30, no Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, do município, ATALAIA DO NORTE, Estado AM, foi realizada
a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) João Monteiro de Souza Júnior representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Alvaro Marineu de Almeida Cardoso - FUNASA
Anete Peres Castro Pinto - Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte
Clycia Souza - Secretaria Municipal de Sa?
Jos?arcio da Costa Mello - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Julio Jucelino de Souza Mesquita - Secretaria Municipal de Produ? / IDAM
Maria Francisca de Almeida - Secretaria Municipal de Educa?
Sebasti?Varelo Lopes - Secretaria Municipal de Educa?
Walmir Vitor dos Santos - C?ra dos Municipal
Zenaide Ferreira Azevedo - Secretaria  Municipal de Assistencia Social

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 ATALAIA DO NORTE 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 feita a leitura da Ata da Reunião anterior, a todos os presentes que disseram estar de acordo com a redação da mesma.Não ficou nenhuma dúvida
pendente a respeito da Base Territorial. E foi comunicado a todos sobre o andamento dos trabalhos relacionados a Atualização da Base Territorial.

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: Foi feita divulgação no Serviço de Alto-falante e divulgação na Rádio que cobre o Município.
Apoio de líderes local: Os Membros da Comissão Presentes se comprometeram em trabalhar na divulgação do referido concurso.

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 e a Secretaria Municipal de Ação Social, se prontificaram em conseguir local.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): As Secretarias Municipais também se comprometeram em conseguir mesas e carteiras para a montagem.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Existe  o Sistema Gesac  e Lan Hause  no Município que poderá ser conseguido.
Segurança: Não foi tratado sobre o assunto, por não haver necessidade no momento.

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: Os membros nos informaram que se houver necessidade de local adequado para treinamento, com certeza.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Ficou acertado também que os mesmos conseguirão mesas e cadeiras.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): As  Secretarias Municipais se prontificaram em conseguir, se necessário.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Compareceu o representante da FUNASA.Convidei também o represente da FUNAI, que não compareceu.Mas fiz uma visita ao mesmo onde conversamos a
respeito das Aldeias Indígenas da Região do Vale do Javari.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Funai.

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.


