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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 5 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:00, no Loja Maçônica Regeneração Campinense, do município, CAMPINA GRANDE, 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?elinto de Araujo Filho - Prefeitura Municipal
Odalicio Fonseca Arag? - EMATER - Regional Campina Grande
Sergio Marinho da ilva - Sindicato dos Trabalhadores Rurais

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 CAMPINA GRANDE 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 da CMGE, comentou osl principais pontos discutidos na reuni]ão de instalação da CMGE, dando ênfase ao PSS, informando que as inscrições
haviam sido prorrogadas até o dia 25 de outubro.Deixou de colocar a ata para apreciação em razão de apnas um dos membros que se fez presente na
referida reunião está presente.

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 ?
Não. Por quê?
Nenhum dos membros lpresente se manifestou a respeito do evento.

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?
Não. Por quê?
Nenhum dos membros presentes se manifestou em relação ao assunto abordado.

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? 
Não. Por quê?
Nenhum dos membros presente se manifestou em relação ao tema abordado.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foi sugerido pelos membros presentes, que fosse inserido na comissão as instituiçõe relacionadas:
Coordenação do Clube de Mães
UCES - União Campinense de Equipes Sociais
Associação comercial
CDL - Cluble dos Diretores Logista
OMEB - Ordem dos Ministros Evangelicos do Brasil.



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidente da CMGE, lamentou a ausência dos representantes das instituições convidadas, principalmente o Poder Legislativo  e informou ainda que todos
os membros foram convidados através de ofício.Informou ainda que o censo é do município, sedo o IBGE o órgão executou, mas que se faz necessário o
apoio da sociedade através dos órgãos representativos. Os membros presentes, lamemtaram a ausência das instituições convidadas, destacando a
importância do Censo no contexto municipal.
Agradeceu aos membros presente em nome do IBGE e para finalisar assistimos o Vídeo Institucional. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
EMBRAPA Algodão;
Secretária de Planejamento;
Caixa Econômica Federal;
Câmara Municipal de Vereadores;
FIEP - Federação das Industrias da Paraíba;
Loja Maçônica Regeneração Campinense;
Diocese de Campina Grande (Justificou a ausência)

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.


