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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2009, às 14:00, no Auditório da Prefeitura , do município, IRANDUBA, Estado AM, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Adjalma Nogueira Jaques representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Arilson do Nascimento Cunha  - C?ra Municipal de Iranduba
Enilda Maria Brand?Eduardo Lins - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Izalmir Pinheiro Cavalcante - Secretaria de Sa?
Jos?onato Gomes do Carmo - Secretaria de Cultura
Jos?ster Machado Neto - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent?l
Mauro Luiz Varela - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Raimundo Jacinto da Silva - C?ra Municipal de Iranduba
Raquel Chaves da Silva - Prefeitura Municipal de Iranduba
Rosecler Guaraldi Ebling Souza - 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 IRANDUBA 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 comentados sobre os trabalhos de atualização de Base territorial, onde foi informado aos membros que estariam sendo iniciados no dia 05/10/09 os
trabalhos de Track tanto nas Zonas Urbanas como nas Rurais. Na ocasião a Prefeitura comprometeu-se em fornecer apoio logístico com transporte fluvial
(voadeiras) nas areas de dificil acesso. O Vereador Raimundo Jacinto providenciou a entrega do Plano diretor do Municipio ao IBGE. Nada mais a acresentar
foi dado prosseguimento a reunião.  

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: Asse. de Comunicação Raquel Chaves, distribuir material de divulgação do PSS para as midias locais
Apoio de líderes local: Membros irão divulgar em suas instituições e comunidades o PSS
Outras formas: Sec. de Educação Professora Rocicler, envio de SMS com informações do PSS a seus contatos 

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: Prefeitura: cederá duas salas no centro cultural.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Prefeitura: mobiliario das salas do centro cultural
Comunicação (telefone, banda larga, fax):  A Prefeitura não dispõe de tais recursos para ceder ao posto de coleta
Segurança: O serviço de segurança será o mesmo que presta serviço ao Centro Cultural

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: Sec. de Educação comprometeu-se de ceder sala de uma Escola Municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): os mesmos da sala cedida
Comunicação (telefone, banda larga, fax): não há disponibilidade

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Seguindo sugestão do vereador Raimundo Jacinto, o Sr José Donato foi indicado como contato de referencia para todos as ações do IBGE no municipio
assim, todas as ações/reuniões, devem ser comunicados ao secretario e este repassará as informações aos demais membros.

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

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.


