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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 21 dias do mês de Outubro de 2009, às 14:00, no Prefeitura Municipal de Caaporã, do município, CAAPORÃ, 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:

Carliete Trajano dos Santos - Secretaria Municipal de Educa?
Carlos Alu?o Gomes Falc?Pereira - Prefeitura Municipal de Caapor?
Carmem Dolores Marinho Correia - Secretaria de Assuntos Institucional
Cleidiones Lucas Vieira - C?ra Municipal
Emanuella Bernardo de Souza Silva - IPSEC
Jo?Batista Soares - Prefeitura Municipal de Caapor?
Josilene Aves de lima - C?ra Municipal
Milton Pires de Almeida - Secretaria da Infraestrutura da Prefeitura
Oto Mariano Vieira - IPSEC
Severino Pereira de Lima - Associa? Comercial e Industrial de Caapor?

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 CAAPORÃ 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 feita a leitura da ata anterior e aprovada pelos presentes. Mais uma vez foi enfatizado o objetivo da parceria IBGE/Município. Foi dada informações sobre
as inscrições e sua prorrogação. Foram explicado os questionamento a respeito da Base Territorial, e no momento foi solicitada uma visita aos apovoados de
Retidada, Divisa, Tabi e Pitanga para verificar se os mesmos formam povoados. O IBGE solicitou a definição dos bairros, os nomes das ruas e a lei de
perímetro urbano atualizado. A Prefeitura informou já existia alguns bairros e as rua já tinha nome, faltando apenas concluir os trabalhos para que seja
enviados ao IBGE até o dia 20 de novembro.   

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: Divulgação através da rádio da cidade.
Apoio de líderes local: Divulgação pelos membros da comissão em suas áreas de atuação
Outras formas: Por corro de som

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 prefeitura já disponibilizou o prédio para instalação do posto de coleta
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura disponibiliza o mobiliário necessário para o posto de coleta.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será posteriormente definida.
Segurança: O posto de coleta tera acesso independente e com chave de porta

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: A Prefeitura disponibiliza de espaço físico para  concurso e treinamento de recenseadores.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O mobiliário já estar a disposição. 
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será definido posteriormente.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
   Houve inclusão dos membros. Josilene Alves de Lima - Vereadora, Ceidione Lucas Vieira-Vereadora, Oto Mariano Vieira - Presidente do IPSEC, Severino
Pereira de Lima Neto - Pres. da Ass. Comerc. e Idust.de Caaporã; Carliete Trajano dos S. Viana - Sec. de Educação.   

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
     O IBGE informou a CMGE que já existe um convênio assinado entre o IBGE e o INTERPA  para tentar solucionar todas as questões que envolva limites
intermunicipais. A Prefeitura afirmou que está a disposição para colaborar com os trablhos do CENSO-2010, com toda estrutura para o Posto de Coleta,
espaço físico para realizar concurso e treinamento dos recenseadores. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
    Todos compareceam.     

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.


