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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 29 dias do mês de Setembro de 2009, às 10:00, no na sala de reuniões da Prefeitura, do município, AUTAZES, Estado AM, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) WASHINGTON REGINALDO DE OLIVEIRA MACIEL representante do IBGE,
com a presença dos seguintes membros:

Bruna Brand?Barcelos - R?o Cabocla FM
Jane Mere Menezes de Oliveira - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Jos?uis Cunha Cardoso - Funda? de Vigil?ia em Sa?
Josu?e Oliveira Melo - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentavel
Manoel Raimundo Nascimento Campos - Col? de Pescadores
Maria das Gra? Nogueira Alencar - Prefeitura Municipal de Autazes
Walter Raimundo Lima - Secretaria Municipal de Educa?

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 AUTAZES 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.
O Sr. Presidente pediu aos membros da CMGE que identificasse no mapa os limites do perimetro urbano da cidade e que as leis interubana conteplasse todo
esse perímetro, inclusive o Sr. Presidente apresentou um projeto de lei ampliando os os limites dos bairros do Mutirão e Santa Luzia elaborado pelo técnico
do IBGE Sr. Roberval Calheiros Gonzaga.
A Sra. Maria das Graças, chefe de gabinete e representante do Prefeito fez todas as anotações e garantiu que levaria o assunto ao Prefito e ao Presidente da
Câmara. 

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: A gerente da Rádio Cabocla irá colocar o comercial no decorrer das programações da rádio
Apoio de líderes local: Planfetagem de cartazes nas instituições que compõem a CMGE.

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: A Sra. Maria das Graças afirmou que o governo municipal irá dar todas as condições necessárias para 

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: Prefeitura e Colônia de pescadores.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Prefeitura

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A Sra. Maria das Graças e o Sr. Walter Lima elogiaram o IBGE, mostrando transparência nos trabalhos de planejamento e do CENSO 2010 e esperam que
seja assim até o final.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
IDAM Câmara Municipal, SEMSA

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.


