
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 14:30, no Centro Social, do município, CABACEIRAS, 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:

Jos?ntonio de Almeida Castro - Departamento de Esportes
Jos?van Andrade Mendes - Igreja Cat?a
Jos?ilvino de Sousa - Igreja Assembleia de Deus
Maria Filomena Neves de Macedo - Conselho Tutelar
Wellington E de F Aires - Prefeitura Municipal - Gabinete

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 CABACEIRAS 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.
O presidente destacou os tópicos principais da reunião de instalação da CMGE, destacou ainda o processo seletivo, cujas as inscrições haviam se encerrado
no útimo dia 25 pela internet.
A ata foi aprovada pelos presentes.

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?
Apoio de líderes local: na divulgação através de cartazes nos locais públicos de maior concetração populacional.

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: , para para isso deverá ser oficializado.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): terá que ser oficializado
Comunicação (telefone, banda larga, fax): utilização pontos para transmissão.
Segurança: nao há como atender esse ítem

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, que será tratado na época oportuna.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): a cessão deste item será tratado na época oportuna.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): depende da utilização do telecetro na época do treinamento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Devemos convidar outras instituições do município que queiram participar da CMGE 



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O representante do poder executivo destacou a importância dos trabahos e firmou mais uma vez o compromissão do atendimento as  solicitações do IBGE
desde que seja oficializada
O presidente da CMGE enfatizou que o Censo é do município e o IBGE o órgão executor, mas  para isso precisa de apoio da comunidade local representada
pelos órgãos e instituições do município. O diretor de esportes do município membro da CMGE,ex-servidor do IBGE, destacou a lei de delimitaçãO da zona
urbana, bem como a lei de limite intermunicipal, fazendo ênfase ao limite de CABACEIRAS/BOQUEIRÃO, na localidade "Pocinhos" onde está inserido na lei
que esta localidade pertence ao municipio de Cabaceiras. 
Os membros demonstaram-se motivados em participar da CMGE.
Muito bem aceito pelos membros a síntese do município entregamos aos membos.
Para finalizar assistimos o vídeo Institucional.
 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal de Vereadores
EMATER
Sindicato dos Trabahadores 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.


