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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:00, no Câmara Municipal, do município, BAYEUX, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Marcos Caetano de Araújo representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

BENEDITA TAVARES DE OLIVEIRA - UBYES - ~Uni?de Bairros de Baueyx
EDMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA - ACEMPB
FRANCISCO ARCANJO MOROR? - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
GENEIDE ALVES DE SANTA - ASS. COM. DSO M. m. ANDREAZZA
JOS?JOÏ DO NASCIMENTO - C•ARA MUNICIPAL

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 BAYEUX 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.
        O presidente fez a leitura da Ata anterior e foi aprovada pelos presentes. Enfatizou o objetivo, a importância e a responsabilidade da CMGE. A
coordenadora de Área esclareceu os pontos conflitantes discutidos na reunião de formação da CMGE, indagando aos presentes se eles conheciam os limites
legais do Município já que essa reunião será para tratar de assuntos relacionados pela BT no que tange a localidades,formação de  bairros, limites,
logradouros, etc., além das inscrições do PSS e a cessão dos Postos de Coleta. 
Não.

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: A CMGE colabou com a divulgação através da rádio local e da imprensa televisada de João Pessoa.
Apoio de líderes local: Os lideres se comprometeram de fazer a divulgação em suas áreas de atuação.
Outras formas: Colocar cartazes em lugares movimentados.

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: A CMGE fará solicitação a Prefeitura Municipal para disponibilizar prédios públicos. 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A CMGE solicitará o mobiliario a Prefeitrura Municipal.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será definido posteriormemte.
Segurança: O Posto de Coleta terá a segurança necessária.

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: Cedendo espaços públicos de escolas ou de outras instituições que tenham esse perfil.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O mobiliario de cadeiras, biros e estantes para guardar o material.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será definido pelo IBGE.



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
    Houve alteração na composição da CMGE com inclusão dos seguintes membros: Edmilson Brito da Silva - Presidente da Ass. Com. dos Amigos e
Moradores dos Lot. M. Andreazza - ACALMA., Geneide Alves de Santana - Vice-Presidente Ass. Com. dos Moradores M. Andreazza. 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
       A CMGE solicitou que fossem intaladas CMGEL, para que o Censo fosse melhor acompanhado pelos membros e moradores das localidades.Além do
que a coordenadora de área lamentou a ausencia de representantes dos poderes executivo e legislativo a exceção do vereador José João do Nascimento
que se comprometeu a ampliar e divulgar as proximas reuniões da CMGE. Ficou claro para os que estavam presentes de que o IBGE irá trabalhar no sentido
de chamar a sociedade para realizarem o Censo Demográfico 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.


