
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 08:10, no Câmara Municipal , do município, NAZAREZINHO, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Deodato Fortunato de Sousa representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Abdias Pereira Filho - EMATER
ALDO CESAR ABRANTES BARBOSA - EMATER
ANTONIO DO VALE FILHO - STR
Geraldo Felipe - Associa? Eneas Gondim Ferreira Duets
Girlene Bezerra de Lima Oliveira - Secretaria de Sa?
Jos?e S?armento - Poder Executivo
JOS?FERNANDES FILHO - C•ARA MUNICIPAL
JOSMAR DE S`FORMIGA - PREFEITURA
JUBERLANDIO DE SOUSA BRAGA - C•ARA MUNICIPAL
Maria Israilda Mendes Pedrosa - Secretaria de Educa?

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 NAZAREZINHO 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 feito uma breve apresentação dos objetivos e o funcionamento da CMGE, tendo em vista que compareceram vários membros que não estavam presentas
na reunião de instalação, como também apresentação dos conceitos de Setor Censitário. Foi apresentado o MME (Mapa Municipal Estatístico) com a
modificação ocorrida nos limites aprovados pela Assembléia Legislativa.

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?
As inscrições se encerraram dia 25/10/09, não tem mais o que divulgar

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: Sim já garantido
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim já garantido
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não
Segurança: Não

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: Sim



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Associações Comunitárias.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Como não foi diferente dos outros municípios, a Secretaria de Saúde colocou a disposição dos agentes de saúde para a divulgação do Censo no município,
pois todos os domicílios são visitados pelos mesmo. Ficou acertado que em uma reunião futura, teríamos a presença dos Agentes para que fosse explicado
os objetivos do Censo e todo o seu contexto, para que eles sabendo a finalidade podessem levar uma mensagem mais objetiva.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

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.


