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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 20 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:30, no Sala de reunião da Câmara Municipal de Vereado, do município, OURO VELHO, 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:

Erivonaldo Lopes da Silva - Camara de Vereadores
Jarbas Nunes de Freitas - Secretaria Municipal de Educa?
Jos?lexandre Ferreira - C?ra Municipal de Vereadores
Jurandi Izidro de Lima - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Maria Zecilda de Oliveira Nunes - Secretaria de Assistencia Social
Paulo Jorge Fernandes Freitas - Prefeitura Municipal
Ubiracilda Nunes Menezes - 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 OURO VELHO 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 pontos discutidos na reunião de instalação da CMGE, dando ênfase ao PSS, informando que as inscrições foram
prorrogadas até o dia 25 de outubro pela internet.
Após a leitura, os membros aprovaram a referida ata.

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?
Outras formas: divulgando juntos aos órgãos exitente no município, através de cartazes.

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: , se faz necessário que seja oficializado com antecedência a solicitação
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): , se faz necessário que seja oficializado com antecedência a solicitação.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): , dado a precariedade do serviço no município, torna-se dificil atender 
Segurança: Não há possibilidade de atender

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 espaço físico, desde que seja oficializado
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): cessão, desde que seja oficializado
Comunicação (telefone, banda larga, fax): dado a precariedade do serviço no município, não há como atender



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
foi sugerido que todas as secretarias do município fizessem parte da CMGE.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Após a leitura da ata, passamos a palavra ao representante do poder executivo, que enalteceu a forma como o IBGE vem conduzindo os trabalhos, visando
aexecução do Censo 2010 e mostrou-se conhecedor dos limites intermunicipais. O represenante da secretária de educação mostrou-se bastante motivado
para dá apoio logistico aos trabalhos do Censo 2010, em fim todos os membros demonstraram está dispostos a colaborarem com o censo no município. O
presidente destacou a importância do censo para o municiio, fazendo ver que o censo é do município e o IBGE é apenas o órgão executor dessa atividade,
destacou ainda que se faz necessário o acompanhamento por parte dos membros da CMGE que representam a sociedade local, tendo em vista serem
pessoas chaves no municipio para darem transparência aos trabalhos. O presidente distribuiu a síntese do município que foi bem aceito pelos membros e
para finalizar assistimos o vídeo institucional.

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.


