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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Setembro de 2009, às 09:30, no Gabinete do Prefeito, do município, TABULEIRO DO NORTE, Estado CE, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) FRANCISCO CONRADO CHAVES representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

ANDR?IA DE FREITAS LIMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
CARLOS JEFFERSON LIMA FREIRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
FRANCISCA GADELHA GONDIM - Secretaria Municipal da Sa?
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO - Secretaria do Desenvolvimento Econ?o e Empreendedorismo
IRENE DE SOUSA MAIA KFURI - Secretaria Municipal de Administra?
JOS?JER?IMO DE OLIVEIRA - Secretaria Municipal de Agricultura
MARIA NAILCE DE ALMEIDA GUERREIRO - 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 TABULEIRO DO NORTE 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.
A pendência sobre o limite interdistrital de Tabuleiro do Norte com Olho d'Água da Bica,não atualizado no MMDE, já foi esclarecido ao membro interessado
desta CMGE, antes mesmo da realização desta 2ª Reunião.

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: A Rádio FM comunitária local, será visitada para o apoio na divulgação do PSS.
Apoio de líderes local: Lideranças comunitárias serão acionadas nesse sentido.
Outras formas: Muitos cartazes serão fixados nos locais mais visitados pelos jovens, como chamamento.

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: A Prefeitura Municipal garante o imóvel.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Prefeitura Municipal cederá o mobiliário para o posto.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A Prefeitura também disponibilizará a infraestrutura de comunicação.
Segurança: A Prefeitura ofertará para funcionamento do Posto, um local com a maior segurança possível.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo
Material Promocional



2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: A Secretaria de Educação juntamente com a Prefeitura cederão o espaço.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Secretaria de Educação e a Prefeitura asseguram que teremos o mobiliário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A Secretaria de Educação garante que parte das Escolas dispõem da base necessária para a comunicação

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Fizeram parte desta Reunião mais um membro da Secretaria de Saúde e um outro da Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo, que não
participaram da 1ª Reunião.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Entre os membros da Comissão surgiu a idéia da confecção, por parte do IBGE, de um crachá para cada membro.Segundo a opinião deles, isso daria um
maior respaldo para suas atuações junto a comunidade, nos momentos de atividades em favor do Censo 2010.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Apesar de convidados não compareceu  nenhum dos representantes da Rádio FM Nativa.

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.


