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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Setembro de 2009, às 15:00, no AGENCIA DO IBGE, do município, CRATO, Estado CE, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) José Roberto Bezerra Tavares representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

FABIANA EULINA CORREIA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL
FERNANDA MARIA LIRA FERNANDES - Secretaria de A? Social
FLACIANO EURICO DE ALENCAR - LOJA MA?NICA RENASCEN? DO CARIRI Nº 90
FRANCISCO MARCONDES BATISTA - ASSOCIA?O DOS MORADORES DO ALTO DA PENHA
JOS?ARLINDO SAMPAIO SIEBRA JUNIOR - Prefeitura Municipal de Crato
JOS?MARIANO DOS SANTOS - ASSOCIA?O DOS MORADORES DO ALTO DA PENHA
PAULO DE TARSO RODRIGUES DE ALMEIDA - ASSOCIA?O  DOS MORADORES DO BAIRRO PINTO MADEIRA
REGINA MARIA DE SANTANA - MINIST?IO DO TRABALHO E EMPREGO
REGINALDO SILVA DE ASSIS - R?o S?Francisco

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 CRATO 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.
Com a presença de novos membros cadastrados, vários assuntos tratados na reunião anterior voltaram a ser debatidos.Dúvidas com relação a Base
Territorial, dentre outros, foram esclarecidas.

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 membros da CMGE prometeram ampla divulgação do PSS em toda mídia da região.
Apoio de líderes local: Os líderes locais farão o possivel para dar amplo conhecimento do PSS no município.

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: O membro da CMGE Arlindo Siebra já está mantendo contato com o Prefeito Municipal sobre o assunto.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O Posto de Coleta cedido pela Prefeitura contará com todo mobiliáio necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A Comissão tentará resolver o problema de comunicação da melhor maneira possível.
Segurança: Não haverá problema de 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: Já conseguimos espaço físico para o treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O Espaço físico conseguido é apropriado para treinamento.



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não haverá problema de comunicação durante o treinamento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Convidamos para fazer parte da Comissão o Sr. José Arlindo Sampaio Siébra Júnior, geógrafo da Prefeitura Municipal,que está demonstrando grande
interesse em nos ajudar durante a operação censitária. 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram feitos vários comentários em relação a divisão de bairros. Alguns membros da Comissão criticaram o fato de existirem na cidade de Crato bairros com
menos de 200 moradores.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
-Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

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.


