
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 10:20, no Auditório da Prefeitura, do município, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, Estado CE, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Francisco Baltazar de Sousa Neto representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

ANA MAGNOLIA DE CASTRO MARQUES - SECRETARIA DE CULTURA
ANGELICA MARIA SOARES ARAUJO - SECRETARIA DE EDUCA?O
EDSON FERREIRA LIMA - SECRETARIA DE DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA
FRANCISCO WAGNER DOS SANTOS - RADIO FM SOMZOOM 94,3
GLAUCIA MARIA ALVES DE ANDRADE LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL
JOS?EDNALDO FERREIRA BASTOS - Secretaria de Agricultura e Recursos H?icos
JOS?LAIRES ALMEIDA JUV?CIO - FUNASA
LUIS C?IO ANDRADE SAMPAIO - Secretaria de Sa?- Endemias
MAGNOLIA DE SOUSA ROCHA - SECRETARIA DE A?O SOCIAL
MARIA ALDAIRES MOREIRA SOARES - Secretaria Municipal da Sa?
RAIMUNDO VIEIRA NETO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?ICO

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 SÃO GONÇALO DO AMARANTE 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.
   Foi informado que os trabalhos de revisão de limites e atualizações da Base Territorial estarão sendo realizados pelo IBGE até Dezembro de 2009.
Comunicamos também que foi feito um convênio entre o IBGE, IPECE e Assembléia Legislativa para revisão de todos os limites intermunicipais.

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: Foi gravado pela Radio local um texto convidando a população para participar do PSS.
Apoio de líderes local: Todos os presentes prometeram divulgar o concurso no Município.
Outras formas: Divulgação nas Igrejas.

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: O Sr. Prefeito colocou a disposição do IBGE o que for necessário para a realização do Censo 2010.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Prefeitura irá ceder toda a mobília necessária.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Prefeitura prometeu uma linha telefônica.
Segurança: Prefeitura irá ceder local com segurança.

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: Foi prometido pelos representantes da Prefeitura toda infraestrutura para o treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Prefeitura irá ceder toda mobília necessária.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Prefeitura irá ceder uma linha telefônica.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
   Foram incluídos os seguintes órgãos: Funasa, Radio FM, Secretaria de Saúde - Endemias e Secretaria de Agricultura.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
   Foi informado o número de vagas, cargos e salários dos mensalistas disponível para São Gonçalo do Amarante, como também a disponibilidade de uma
vaga para Agente Censitátio de Informática (ACI)para o município. Comunicamos também que
os mensalistas aprovados seriam convocados com antecedência, pois realizariam trabalho de pré-coleta e atualização cartográfica. Informamos ainda sobre
o convênio entre o IBGE e MEC para a doação dos netbooks para as Escolas Públicas, logo após a conclusão do Censo de 2010.

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.


