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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 27 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:30, no Auditorio da UFAM, do município, PARINTINS, 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:

EDNELSON FRANCISCO FERNANDES PESSOA - SECRETARIA MUN DE PRODU?O E ABASTECIMENTO
Jefferson Cruz - UFAM - Universidade Federal do Amazonas
MARCOS AUR?IO MATOS DA LUZ - COL?IA DOS PESCADORES Z17 DE PARINTINS
VERENA MARIA RAMOS ALFAIA FREITAS - SEDUC - COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCA?O

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 PARINTINS 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.
Criação de Distrito: O Coordenador da BT do Amazonas se fez presente a reunião para sanar problemas referente a BT e que ficou pendente da reunião
anterior, o mesmo em sua 
explanação explicou que não tem como a criação no momento pois a data limite para esse caso encerra no dia 30/11, e para precisaria enviar para a Cãmara
para ser votado e não daria mais tempo.

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: Foi providenciado oficio para as tres radios do Municipio solicitando ampla divulgação
Outras formas: Foi passado a todos os membros da CMGE presentes, a data da prova do PSS e local

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: Foi expedido o oficio de nº 010/2009, para o Gabinete do Sr. Prefeito solicitando , local
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mobilia e 
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Ponto de internet, vamos aguardar resposta
Segurança: Não possue

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: Todos os membros se comprometeram 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O Predidente da Colônia dos Pescadores disponibilizou 03 mesas para o P. de Coleta
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Assim que for necessário

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
UFAM - Universidade Federal do Amazonas

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi muito proveitosa e agradavel a presença do Sr. Coordenador da BT a reunião pois muitos pontos foram esclarecidos e que ficaram pendentes da reunião
anterior em relação a Distritos, Criação de Setores, Aglomerados Sub-Normais, TI e AI

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
PREFEITURA MUNICIPAL, RÁDIO ALVORADA, UEA, FUNASA

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.


