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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 28 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:30, no Câmara Municipal de Lucena, do município, LUCENA, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Auseni Augusto dde Araújo representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO - SECRETARIA DE SAUDE
Antonio Mendon?Monteiro Junior - Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo
EDINALDO DE OLIVEIRA PAIVA - ASSEMBL?A DE DEUS
FERNANDA DE CARVALHO MARCULINO - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E A?O SOCIAL
FRANCISCO DOS SANTOS - CAMARA M. DE LUCENA
MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
ROSE CRISTINA INACIO - PREFEITURA MUNICIPAL
ROSILANE VIANA DA CUNHA - FORUM DE LUCENA
VALDENISE AMARO DA SILVA - SECRETARIA DE EDUCA?O

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 LUCENA 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.
Abertura dos trabalhos se deu apartir da apresentação dos convidados(as) em seguida leu-se a Ata de Instalação da CMGE que após essa leitura e
aprovação foi assinada por todos(as) presentes. Foi feito uma retrospectiva dos assuntos da reunião passada dando ênfase a parceria do IBGE com os
representantes das instituições e sociedade civil organizada para trabalhar de forma participativa o Censo de 2010.Falou-se sobre o processo seletivo e o
empenho da CMGE para divulgar nas áreas carentes de informações a exemplo nas localidades rurais, assentamentos, povoados, distritos etc. Sobre a
cessão dos locais aonde irão funcionar os postos de coleta, que deverão ser compatível com o número de recenseadores além dos ACM's e ACS's.

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 midia de rádio e televisão.
Apoio de líderes local: Não registrou-se nenhuma manifestação na reunião.
Outras formas: Não registrou-se nenhuma manifestação na reunião

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: Cedido pela Prefeitura Municipal via Sec. do Planejamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): mesas, cadeiras, estantes
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Telefone
Segurança: sim

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: Nas escolas públicas do Município
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Já existe nas escolas

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O assunto pautado esta voltado para Base Territorial, com ênfa-se aos critérios  divisão de Setores censitários, ao cadastro de logradouros, se os mesmos
estão contemplados com nomes das ruas. Se existe nos Municípios projetos de Bairros, Lei de perímetro urbano-já existe. Plano Diretor e outras leis
municipais ou estaduais de criação de reservas biológicas. Falou-se sobre a cessão do Posto de Coleta que deverá estar disponível até 05 de
janeiro/2010.Também foram abordados a possibilidade de local para treinamento dos recenseadores, o sec. de planejamento se comprometeu em verificar a
possibilidade nas escolas públicas municipal. Foi levantado a questão dos limites intermunicipal com Santa Rita e Rio Tinto,- há um questionamento que para
alguns moradores o limite municipal é o riacho ao lado da casa de farinha na Estiva e para os governantes e a população local o limite é o cemitério e o Riao
do cesto delimitado pelo INCRA-.Nos comprometemos na ocasião de retornar com mais dados que possam excarecer melhor esse questionamento.
Encerramos a reunião com o video sobre os trabalhos da Base Operacional.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Frei Gilmar - Paroquia Sagrado Coração de Jesus - Padre
Jose carlos da Silva - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lucena - Presidente
Kleber Maciel de Medeiros - Secretaria da Agricultura - Secretário
Manoel Henrique C. da Silva - Promotor de Justiça - Representante do Ministério Público
Marcelo Sales de Mendonça - Secretaria de Infraestrutura do Município de Lucena - Secretário

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.


