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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Setembro de 2009, às 10:20, no Centro Paroquial, do município, INHAPI, 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:

Chirleide da Silva Cavalcante - Conselho Tutelar
Jos?ndr?enezes de Alc?ara - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Jos?rnaldo Machado de Souza - Secretaria Municipal de Agricultura
Jos?encar Delgado - C?ra Municipal de Vereadores
Joselia de Melo SOuza - Secretaria Municipal de Educa?
Maria Alaide Siqueira da Silva - Secretaria Municipal de Sa?
Maria do Carmo Lacerda da Silva - Escola Estadual de Ens. Fundamental Ruben Nunes
Maria Jos?omes da SIlva - Secretaria Municipal de Educa?
Noelma Carvalho da Silva - Secretaria Municipal de Educa?
Oberdan Ten? Brand? - Prefeitura Municipal
Rodrigo Alencar Feitosa - Secretaria Municipal de Agricultura

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 INHAPI 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.
Nenhuma medida foi tomada para sanar as divergências de divisas, sendo combinado uma reunião na Agência em Delmiro.
Apresentação da localidade que atendeu aos critérios de povoado.

A questão das divisas, sugeri marcar uma reunião na Agência do IBGE em Delmiro Gouveia com representantes das prefeituras e o ITERAL.

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: Realização de entrevista nas duas rádios comunitárias e espaço aberto para ampla divulgação
Apoio de líderes local: Prontificaram-se de divulgar nas localidades

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: Fica indicado o mesmo local onde funcionou no Censo 2007

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: As escolas municipais estão a disposição, bem como, o local onde acontecem as reuniões

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A reunião aconteceu em dois momentos:
- No primeiro, dia 24 de setembro, foi realizada a divulgação do Processo Seletivo Simplificado, onde todos os pontos importantes do edital foram abordados,
sendo concedida entrevista nas duas rádios comunitárias;
- No segundo momento, dia 01 de outubro, fixamos o local do posto de coleta e local para treinamento e as pendências que ficaram da reunião anterior.

O Prefeito Oberdan colocou-se a disposição para formar uma parceria na realização das atividades censitárias.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

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.


