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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 15 dias do mês de Setembro de 2009, às 15:00, no CÂMARA MUNICIPAL, do município, ASSARÉ, Estado CE, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) José Firmino da Silva representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Elizabete Suterio de Alencar - Escola Batista de Assar?
F?o Luiz Duarte - Escola de Inform?ca
Francisco Alves Pereira - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Francisco Crispim de Melo - Secretaria de A? social
Jos?irmino da Silva - Funda? IBGE
Julio Alves de Oliveira - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Marcelo Melo Carvalho - C?ra Municipal
Maria Evandete de Almeida - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAR?

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 ASSARÉ 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.
Vários assuntos tratados na reunião anterior voltaram ao debate. Principalmente no que tange a Base Territorial como limites interdistritais e intermunicipais.
A divisão de bairros foi um dos assuntos mais debatidos.

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: Os componentes da CMGE se comprometeram a fazer a divulgação do PSS.
Apoio de líderes local: Os líderes locais mostraram interesse na divulgação do PSS em toda a região.

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: As instituições representadas  na CMGE estão comprometidas com a montagem do posto de coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O mobiliário necessário para funcionamento do posto de coleta será cedido pela prefeitura.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A primeira dama do município se propos a nos ajudar neste sentido.
Segurança: Não haverá problemas com segurança durante a operação censitária.

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: Existe no munícípio vários espaços apropriados para treinamento. Teremos apoio da CMGE.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Os locais destinados a treinamento estão devidamente mobiliados.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Os membros da CMGE se mobilizarão para solucionar este problema.



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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O assunto mais preocupante do momento é a divisão de bairros. Estamos contactando os diversos seguimentos da sociedade no município para chegarmos
a um consenso.

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

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.


