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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 10 dias do mês de Setembro de 2009, às 9:20, no Câmara de Vereadores, do município, BARRA DE SÃO MIGUEL, Estado AL, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Hélio Augusto Fonsêca Pereira representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Adriana Sheila Alves Barros - Escola Municipal Med?
Claudir Silva de Paula - Prefeitura Municipal de Barra de S?Miguel
Em?a Regina Argolo Vieira - Escola Professora Med?Cavalcante de Albuquerque
Jo?Paulo Weiter Filho - Procuradoria do Munic?o da Barra de S?Miguel
Jos?amartine Viana de Mesquita J?r - Secretaria  Municipal de Turismo 
Jos?inaldo da Silva - Prefeitura
Marcia Maria Barros - Secretaria  Municipal de Articula? Pol?ca
Maria Rosiana da Silva Vidal Costa - Escola Mini Centro
Marinaldo Silva Martiniano - C?ra de Vereadores
Uziel Mariano de Oliveira - Secretaria  Municipal de Educa?
Valdivete  Santos da Silva - Col? de Pescadores Z 7

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 BARRA DE SÃO MIGUEL 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.
Não foram discutidas questões inerentes à base territorial, apesar de as alterações propostas na reunião anterior não terem sido realizadas.

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
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: Não.
Apoio de líderes local: Estarão colocando os cartazes e folders nos seus quadros de aviso. Haverá divulgação nas escolas.
Outras formas: Material promocional nos 2 ônibus que fazem transporte (à noite) de estudantes universitários.

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: A prefeitura cederá uma sala no prédio em que está localizada.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Também liberará o mobiliário necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): É possível a instalação de telefone com acesso à internet banda larga.
Segurança: Há boas condições de segurança.

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: A prefeitura cederá sala de aula.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O mobiliário também será liberado.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Há possibilidade de telefone e acesso à internet (banda larga).

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Igreja Evangélica (Pastor Reinaldo) e a Igreja Católica (Padre Judá).

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
     O folder contendo os dados e informações do município foi distribuído e os gráficos apresentados aos presentes.
     Foi sugerido que o IBGE encaminhe ofício solicitando transporte rodoviário e aquático. Informamos que esta demanda será levantada nas próximas
reuniões e o ofício será enviado posteriormente.

ENDEREÇO DO POSTO DE COLETA:

Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel
Praça Miriel Cavalcanti, s/n
57180-000   Barra de São Miguel   Alagoas

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria Municipal de Ação Social, Câmara de Vereadores (presidente), Secretaria Municipal de Saúde e a Escola Municipal Marinalva Ferreira da Silva.

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.


