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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 5 dias do mês de Outubro de 2009, às 19:30, no Salão Paroquial, do município, TAPAUÁ, Estado AM, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Francisco Braz da Silva Portela representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Francisco Vicente de Oliveira - Funda? Nacional de Sa?
Orlando In?o Batista - Casa de Sa?Ind?na
Oziel Rabelo Lopes - Secretaria Municipal de Sa?
Raimundo Almeida de Souza - Secretaria Municipal de Educa?
Raimundo Herculino dos Santos - Prefeitura Municipal de Tapau?

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 TAPAUÁ 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.
Setores Indígenas: O Sr. Francisco Braz da Silva Portela, começou lembrando o questionamento feito na reunião anterior sobre o recenseamento dos povos
indígenas, lembrando que a FUNAI já repassou ao IBGE as Coordenadas das terras indígenas para que sejam criados setores isolados. O mesmo lembrou
que o IBGE trabalha com o princípio da auto-declaração, ou seja, o entrevistado é quem dirá qual sua cor ou raça. Para aqueles que se declararem como
indígena, o PDA vai abrir um questionário específico.
O Sr. Francisco Braz da Silva Portela, representante do IBGE, aproveitou a oportunidade para informar que as definições de valores para pagamentos de
recenseadores ainda não foi informada, e que haverá reunião da CMGE específica para tratar do assunto.

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: Rádio Educativa FM de Tapauá
Apoio de líderes local: Divulgação nas Comunidades

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?
Não. Por quê?
Indefinição política e possível transição de prefeito.

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? 
Não. Por quê?
Na reunião não foi possível fechar um local devido a trasição de prefeito e falta de local.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
- Comissão Pastoral da Terra, Irmãs Oblatas da Assunção, CIMI, Rádio Educativa de Tapauá e Diretores de Escola.



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Os membros da CMGE questionaram como será feita a compra de combustível, locação de barcos e compra de alimentos para a realização da Coleta na
zona rural do município. O Sr. Francisco Braz da Silva Portela afirmou que na próxima reunião fará o possível para trazer essas respostas, pois muitas
desses questionamentos serão respondidos e tratados dentro das reuniões ordinárias da comissão.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Abastecimento, Secretaria Municipal de Assistência Social, IDAM, Colônia dos Pescadores. 

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.


