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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 1 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:00, no Câmara Municipal, do município, GUAJARÁ, Estado AM, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Jéssika Paloma Vieira Lima representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Beatriz de Lima Fa?ha do Nascimento - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Francisco Ayres de Almeida da Silva - Prefeitura Municipal
Jos?ugusto Rocha - Prefeitura Municipal
Ricardo Lacerda - IDAM

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 GUAJARÁ 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.
Foram apresentadas as coordenadas das Estradas e Ramais que se encontram na linha Limítrofe entre Guajará e Cruzeiro do Sul. Assim como as
coordenadas de todas as comunidades rurais pois, na reunião anterior houve dúvida sobre quais delas pertenciam efetivamente ao 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: Já está sendo divulgado nas rádios, em parceria também com Cruzeiro do Sul.
Apoio de líderes local: Todos os membros se prontificaram a fazer a Divulgação do PSS em suas Intituições e Comunidades.

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: O representante do Prefeito se prontificou em colaborar com um espaço dentro da Prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Assim como mesas e cadeiras ( Prefeitura)
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Internet (Prefeitura)

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
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 cedeu um local dentro do Prédio da Camara.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Assim como mesas e cadeiras.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O representante da Prefeitura alegou falta de espaço para a cessão do Posto de Coleta, pois eles estão se adequando as pouco prédios próprios, o único
espaço disponível é uma sala dentro da Prefeitura. Sobre a possibilidade de montar esse posto nas escolas estaduais, os membros alegaram que já estão
faltando salas de aulas difucultando essa cessão. Foi citado também como um possível local o posto do Gesac, que não está em funcionamento por falta de
manutenção. O Sr. Ricardo Lacerda - IDAM, mencionou um espaço dentro da sua Instituição, porém não havia Independência e nem segurança, sendo
descartada essa opção, perguntou ainda se seria possível que o IBGE disponibilizasse as coordenadas por domicílios das localidades da Zona Rural, já que
eles terão que fazer todo esse trabalho no Município e se o IBGE já tem pronto poderia ceder a eles, nesse momento foi entregue a Relação contendo as
coordenadas por comunidades, já que por domicilio não poderia ser feito, devido ao Sigilo das informações em relação ao nome de cada morador. Outro
ponto questionado foi sobre a Lei de Bairros, quando perguntado sobre a aprovação da referida Lei o Sr. Augusto informou que a mesma ainda iria ser
aprovada pela Câmara, deixando o Município entre os que ainda não possuem Legislação de Perímetro urbano e intra-urbano.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Representantes da Sec. Municipal de Educação (Maria Izete Saraiva de Oliveira), Câmara Municipal (José Francisco da Silva), Poder Judiciário (Aluízio
Paula Almeida), Funasa (Erika Barbosa da Silva), Delegacia de polícia (Osvaldo de Moura Azevedo).  

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.


