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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 26 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:30, no Câmara Municipal, do município, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Lamartine Candeia representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Carlos alberto Moreira - Secretaria de Planejamento
Cleides Teixeira da Silva - Secretaria de Infraestrutura
Eliana C?ido de Oliveira - Secretaria de Educa?
Jo?C?ido Sobrinho - Prefeitura Municipal
Jurandir de Sousa - Prefeitura Municipal
Wanderley da Silva Marques - C?ra 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 CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 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.
Foram apresentados ao longo da reunião o novo modelo do MME municpal, já definidos, ainda em fase de trabalho, a nova configuração territorial do
município. Os membros presentes, apresentaram-se satisfeitos com o novo modelo cartográfico municipal.

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
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: Foram amplamente divulgados e, a comisssão teve papel fundamental no processo final
Apoio de líderes local: Ao longo do processo, foram realizadas campanhas publicitárias com apoio de emissoras locais
Outras formas: Utilizou-se da divulgação em escolas de ensino médio, em sistemas de sons de Igrejas e outros

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: As Secretárias de Planejamento e de Educação firmaram compromissos com o IBGE na cessão do Espaço
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Inclusive
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Muito embora possa dispor, ficará sob o comando do IBGE, ficando disponivel telefone
Segurança: O Ambiente IBGE terá total cobertura da vigilância municipal

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: Há disponibilidade de espaços físicos, muito embora ainda deva ser objeto de estudo do IBGE
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Inclusive
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Inclusive



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Partipou do evento, o Secretário de Agricultura do Município.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram apresentados os resultados preliminares da inscrição do PSS, o tamanho de inscrito foi bastante interessante, mostrou-se ainda a nova configuração
territorial do município, fazendo com que os membros tivessem oportunidade de conhecer o novo Mapa Municipal, muito embora ainda esteja em trabalho
final junto à Base Territorial. Apresentados também, o projeto de Lei que alterou a nova configuração territorial. Todos os membros que estiveram presentes,
firmaram compromissos com o IBGE no sentido de viabilizar o Posto de Coleta e, para isto, fará esforços junto à edilidade em conseguir um espaço digno da
representação da instituição no muniípo. Apenas espera tão somente a solicitação oficial do IBGE.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Conselho de Desenvolvimento Rural, O Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a EMATER, não estiveram presentes e alegaram outros compromissos já
posteriormente assumidos.

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.


