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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 19 dias do mês de Outubro de 2009, às 15:00, no Camara Municipal , do município, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado AM, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) José Roberval Calheiros Gonzaga representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Aelson Dantas da Silva - C?ra Legislativa Municipal
Antonio Cardoso de Araujo - Camara Municipal
Helaine Jacques Lenegert - Promotoria de Justi?
Jos?ibamar Caldas Lima Filho - FUNAI

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 SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 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 reiterou o que já havia falado em reunião anterior, quanto ao perimetro urbano e divisão intra-urbana, que embora sejam mencionados no
plano diretor e haja uma indicação desses limites, não exite lei que os validem e que os determinem fisicamente. Da mesma forma se referiu a divisão
municipal onde o plano diretor prevê 7 regiões administrativas e a Lei Estadual vigente de nº 1707 de 23/10/1985,estabelece sua divisão em quatro distritos.
Informou ainda que a permanecer dessa forma o IBGE irá adotar as divisões previstas em lei, e na ausência desta, limites para fins censitários.

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: Radio local, 
Apoio de líderes local: Divulgação por parte dos membros da comissão

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: Duas salas nas dependências da Câmara Municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Tres mesas e seis cadeiras e um armário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Banda larga
Segurança: Segurança da própria Câmara

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: Sala na Câmara de Vereadores
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Banda larga

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
Marinha do Brasil, Radio local e Televisão local

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Representante da FUNAI sugeriu que a coleta seja executada respeitando a calha dos rios e seus afluentes.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
FUNASA, Secretaria de Educação, IDAM, Diosese, Poder Judiciário, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), Delegacia de Policia e
Prefeitura Municipal

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.


