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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 11 dias do mês de Setembro de 2009, às 10:30, no PREFEITURA MUNICIPAL, do município, PASSO DE CAMARAGIBE, Estado AL, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) RAMIRO PARENTE DE OLIVEIRA representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Glewber Ullysses da Silva Barros - Secretaria Municipal de Sa?
Izabel Cristina Chagas - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Juarez Wanverley de Ara? - Prefeitura Municipal
Kleber Ferreira Pessoa de Melo - Secretaria Municipal de Educa? - Coordena? de Cultura
Lidiane Patr?a da Silva Oliveira - Igreja Cat?a
Nailton Manoel dos Santos - Prefeitura Municipal
Ricardo Monteiro de Melo - Prefeitura Municipal
Rosete Maria da Silva - Secretaria Municipal de Educa?

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 PASSO DE CAMARAGIBE 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.
Izabel informa que 24 (vinte e quatro) famílias da fazenda São Frutuoso foram recenseadas indevidamente para Joaquim Gomes e que na realidade
pertencem a Passo do Camaragibe. Juarez informa que já há um Laudo Técnico do ITERAL reconhecido pelo IBGE que já contempla essa pendência. Izabel
alega dificuldade em se definir um domicílio no limite com Barra de Santo Antônio (Carro Quebrado). A comissão (Juarez) informa também que foram criados
três distritos: Barra do Camaragibe, Bom Despacho e Marceneiro, conforme TÍTULO V - Disposições Gerais e Transitórias, Art. 3º da LEI ORGÂNICA do
município. Ficou agendada uma reunião extraordinária exclusivamente para tratar de BT a fim de melhor esclarecer essas questões assim que os novos
MAPAS estiverem prontos.

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: SIM.
Apoio de líderes local: SIM.
Outras formas: SIM. A comissão se prontificou a gravar um CD a fim de divulgar em carro de som.

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: SIM. A Prefeitura se comprometeu em disponibilizar o Espaço Físico.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): SIM.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): SIM - será feito todo o esforço em disponibilizar a internet BANDA LARGA. Mas não há garantias.
Segurança: SIM

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: SIM. A Prefeitura se comprometeu em disponibilizar o Espaço Físico.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): SIM.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): SIM - será feito todo o esforço em disponibilizar a internet BANDA LARGA. Mas não há garantias.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Serão convidados Agentes Comunitários da Saúde que atuam principalmente na área rural.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Juarez informa que o FÓRUM do município foi desativado e que está em processo de reativação. Foi sugerido e decidiu-se enviar um ofício diretamente à
Prefeita solicitando a infraestrutura do Posto de Coleta e do TREINAMENTO.

Participou também da reunião, representando o IBGE, Robson Cavalcante Lopes (Coordenador de Área).

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.


