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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 12 dias do mês de Novembro de 2009, às 15:30, no Sala de Reuniões da PMJP, do município, JOÃO PESSOA, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Marfisa Maria Lopes Teixeira representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Adalberia Wilson Gomes  - SEBRAE
Danilo Fagner Vicente de Assis - Secret?a de Sa?do Munic?o
Jos?einaldo C de Souza - MA?NARIA
Pr Jos?epler de Arruda Diniz - Primeira Igreja Batista
Rita de C?ia Cordeiro de Oliveira - FUNASA
Teodomiro Brasilino Filho - ECT

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 JOÃO PESSOA 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 lida a Ata da Reunião anterior, acatada pelos presentes e na ocasião foi mostrado a Base Territorial de João Pessoa.

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: Alguns membros receberam e-mails da Coordenação no sentido de viabilizar em suas instituições
Apoio de líderes local: Nos diversos bairros foram enviados SPOTs para divulgação junto às lideranças locais

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: Mostrou como deve ser um posto de coleta, no tocante ao tamanho e espaço desejado
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Verificou a necessidade de todo o mobiliário para dotar o posto com equipamentos
Segurança: Houve a necessidade de junto com o posto de se ter uma equipe de segurança em especial noturna 

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: Na cessão do espaços adequado para treinamento censitário
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): inclusindo todo o mobiliário necessário para o apoio aos treinandos e treinados

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:



A Coordenadora de Área mostrou o tamanho da operação censitária em João Pessoa, o número de vagas e de inscritos do PSS - Processo Seletivo
Simplificado, falou da importância dos Postos de Coleta, em número de 07, sendo que o representante dos Correios, da Primeira Igreja Batista firmaram
compromisso em busca em suas áreas de trabalhos imóveis que possam ser úteis ao IBGE para a instalação dos Postos, outras instituições ao porte do
SEBRAE, da FUNASA não tinham suporte imobiliário para atender ao chamado do IBGE neste sentido. A coordenação irá manter contato com os
representates da Prefeitura de João Pessoa e como os Bancos do Brasil e do BNB, na tentativa de verificar a possibilidade de cessão de espaços em suas
unidades para o Posto de Coleta. o Representante da Grande Loja Maçônica, frisou bem do uso das informações e, neste sentido o IBGE teria que fazer
ações junto à Prefeitura no sentido de definir de uma vez por todas o novo plano diretor com a Lei do Perímetro Urbano da Capital para que neste censo de
2010 possamos informar os dados mais concretos e, fará ações junto à maçônaria no sentido de alguns vereadores ligados à entidade possam aprovar o
novo Plano Diretor.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Os representantes da Prefeitura Municipal, das Secretárias de Planejamento e Educação do Município, dos Bancos do Brasil e do Nordeste e da Energisa.

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.


