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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 29 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:30, no Centro de formação artistico, do município, BOQUEIRÃO, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) João Coelho de Lemos representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

CARLOS JOSE CASTRO MARQUES - GABINETE DO PREFEITO
ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
FABIO RODRIGUES BARBOSA - C•ARA MUNICIPAL DE VEREADORES
FERNANDO DE MEDEIROS CADETE - EMATER
IZAMARIO DE SOUZA MONTEIRO - PREFEITURA (GABINETE)
JUNIOR BARBOSA - C•ARA MUNICIPAL DE VEREADORES
MARIA APARECIDA DE FARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O

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 BOQUEIRÃO 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.
Como a maioria dos membros presentes não estavam na reunião de instalação, o presidente terceu comentários da reunião esclarecendo o objetivo da
criação da CMGE e a forma como foram conduzidos os trabalhos que foi aprovado pelos presente que estavam na reunião anterior.

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: O chefe do executivo comprometeu-se em ceder espaço na rádio local para divulgação do próximo PSS

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 chefe do executivo, comprometeu-se em ceder espaço físico, bastando para isso o IBGE oficializar
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O chefe do executivo comlprometeu-se em ceder.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sem possibilidade de fornecer.
Segurança: Sem possibilidade de fornecer.

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: Cessão de espaço físico nas escolas do município.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cessão nas escolas.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): inexiste a possibilidade de atendimento

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
Houve alteração com a inclusão de novos membros.
 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O chefe do poder executivo solicitou esclarecimento do limite intermunicipal Boqueirão/Barra de São Miguel, na localidade Canudos.Esclarecemos,
informando que aquela localidade está incluida totalmente no município de Boqueirão, inclusive utilzamos o Geobase para mostrar o Mapa da localidade. A
secretária de Saúde informou que os dados estão disponíveis para comparação. A secretária de Saúde infmou que vem pleiteando um PSF para o
municípios mas o Ministerio informa que os dados oficiais são os do IBGE e esta cobra um trabalho transparente para que o município não seja prejudicado.
A reunmião foi muito proveitosa, com a participação efetiva do pode executivo. 
Distribuimos a síntese do município que foi bem aceito pelos membros da CMGE.
E para finalizar assistimos o vídeo institucional.
 
 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Banco do Brasil
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.


