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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 4 dias do mês de Novembro de 2009, às 09:30, no Plénario da Câmara Municipal de Vereadores, do município, LAGOA SECA, 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:

Cristina Maria da Silva Cavalcanti - Cart? do Registro Civil
Francisco Augusto Ferreira - C?ra Municipal de Vereadores
Francisco Silva de Azevedo - EMATER
Iara Matias Gomes - Secretaria Municipal de Sa?
Juarez Rodigues Nascimento - Secretaria de Agricultura
Maria da Concei? Jer?o - Secretaria de Educa?
Simone Barbosa de Oliveira - Gabinete
Vilaneide Brasileiro - Hospital Geral

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 LAGOA SECA 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 principais temas(objetivos da CMGE, PSS) abordados na reunião de instalação da CMGE.Deixou de colocar a ata para apreciação
do plenário, em razão de apenas um membro que participou da referida reunião se fez 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 ?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço na mídia: Divulgação na rádio local
Apoio de líderes local: Apoio dos membros
Outras formas: Utilizar carro de som fixação de cartazes, bem como divulgação nas escolas do município

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: , cessão de espaço físico desde de que seja oficializado em tempo hábil.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): , também houve comprometimento na cessão.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Dado a precariedade do serviço no município não há como atender
Segurança: Também inexiste a possibilidade de atendimento.

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 salas de aulas nas escolas, desde que não coincida com o período letivo
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): ´também será cedido desde que não coincida com período de aulas



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não há possibilidade de atedimento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foi sugerido convidar as Igrejas e Associações.
Foram incluidos novos membros 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Os membros questionaram o limite intermunicipal Lagoa Seca/Campina Grande, alegando estes que há mal interpretação da legislação, prejudicando de
forma considerável o município.O presidente da CMGE, informou a existênca de convênio firmado entre o IBGE e o INTERPA, cabendo a este último após
ser convocado esclarecer as dúvidas e a partir daí é que o pode executivo poderá interceder junto a Assembleia Legislativa para proceder as alterações na
legislação e informou ainda que o IBGE tem como transferir essa população automaticamente a partir da publicação da alteração na legislação.O
representante da secretaria de Saúde informou que tem como fornecer dados de domicílios para comparabilidade com os domicílios coletado no censo.A
representante do Gabinete, informou que pretende convocar uma reuniao extraordinária para esclarecimento mais detalhado sobre os limites intermunicipais. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Igreja Católica
Igreja Evangélica
Sindicato dos Trabahadores Rurais.
Todos convocados por ofício.

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.


