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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Setembro de 2009, às 21, no Auditório do Banco do Brasil, do município, DELMIRO GOUVEIA, Estado AL, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Carlos Eduardo Nóia Alves Lima representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Antenor Jos?erpa de Menezes - Secretaria Municipal de Agricultura
Jo?Batista Machado - Funda? Nacional de Sa?
Jo?Edson Barros Viana - Prefeitura Municipal
Manuel Oliveira - C?ra Municipal de Vereadores
Robinson Accioly - Prefeitura Municipal
Walter Ribeiro de Oliveira - WR Gr?ca e Editora

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 DELMIRO GOUVEIA 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.
Apresentação da malha setorial do município e outros informes.

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: Foram entregues nas duas rádios áudio e material de divulgação.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Ainda será definido se será na própria Agência ou em local cedido pela Prefeitura.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: As escolas municipais estão a disposição, bem como, escolas estaduais e o local desta reunião.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:



- Houve a necessidade de retomar as informações já transmitidas na 1º reunião, já que a maioria das pessoas presentes participavam pela primeira vez;
- Deverá ser definido se o Posto de Coleta funcionará na própria Agência, com a disponibilização de mobiliário ou em outro local com toda a estrutura
necessária;
- A Prefeitura Municipal representada pelo senhor João Edson garantiu "apoio irrestrito" a todas atividades censitárias;
- Participaram da reunião representando o IBGE:        
Carlos Augusto Menezes de Souza - Coordenador Operacional do Censo em Alagoas;
Alberto Jorge Cavalcanti Ferreira - Coordenador de Divulgação em Alagoas;
Manoel Vicente do Nascimento - Coordenador de Treinamento em Alagoas.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Igreja Católica, Setor de Tributação, Rádios Delmiro,
Conselho Tutelar, INSS.

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.


