
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 14:00, no Plénário da Camara Municipal de Vereadores, do município, MATINHAS, 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:

ANTONIA ESMERINA DE OLIVEIRA - DONA NOVA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
JAILSON FREIRE CŽDIDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
MARIA JOSE P DE SOUZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
VANUBIA VLADIA PEREIRA - IGREJA CATOLICA

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 MATINHAS 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 Pressidente da CMGE, comentou os principais tópicos da reunião de instalação e deixou de colocar a ata para apreciação dos membros presentes, tendo
em vista que apenas um desses estava presente na referida reunião.

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 se manifestou sobre o assunto.

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 se manifestou sobre o tema

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?
Nenum dos membos se manifesotu sobre o tema

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, sugeriu que fosse estendido convite aos presidentes das Associações rurais.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidene da CMGE, destacou a importância da participação efetiva de representante do pode executivo e legislativo. Destacou que o Censo é do
município, cabendo ao IBGE a execução do mesmo. A presidente do Sindicato mostrou-se preocupocupada com a ausência de representante do poder
executivo e legislativo. fizemos a distribuição da síntese do município e para finalizar assistimos ao vídeo Institucional.



Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Convocamos por ofício Representante do Gabinete que não se fez presente, nem justificou a ausência. O poder legislativo também convidado, apresentou
justificativa verbal pela 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.


