
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 09:30, no Plenario da Câmara de Vereadores, do município, PRATA, 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:

C?ro Nunes de Farias - Secretaria Municipal de Sa?
Genildo Cordeiro Torres - EMATER
Jos?rmirio Freitas de Almeida - C?ra Municipal de Vereadores
Marger Sueide Bernardo Campos - Secretaia 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 PRATA 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 deu inicio a reunião, destacando os principais pontos discutidos na reunião de instalação da CMGE.
Após a  leitura, o presidente não colocou a ata para apreciação dos membros presentes, tendo em vista que apenas um membro que participou da 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?
Outras formas: distribuição de cartazes nos principais pontos de aglomeração da população.

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?
Os membros presente não se comprometeram.

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?
os mebros presentes não se comprometeram.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
 Sindicato dos Trabalhaores Rurais.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidente destacou a importância da participação efetiva dos representantes do poder executivo (gabinete e secretarias) e do legislativo, tendo em vista o
Censo ser do município e o IBGE ser apenas o órgão executor desse projeto.
O representante da secretaria de saúde destacou a importânca dos dados do IBGE, tendo em vista que todo o planejamento para o Ministerio ser com os



dados do IBGE, mesmo eles tendo um banco de dados, que a seu ver só é utilizado para planejamento local, informou ainda que a secretaria dispõe de
informações que servirão para compração com os dados coletadas, visando asim dá uma maior trasparencia aos dados coletados (domicílios) pelo
censo.Questionou ainda limites intermunicipais. O presiente da CMGE, destacou  a existência de convêio firmado entre o IBGE e o INTERPA, sendo de
responsabilidade deste último a interpretação dos limites, bastando para isso ser solicitado pelo poder executivo através de ofício.
Distribuimos a síntese do municipio e para finalizar, assistimos o vídeo Institucional.

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

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.


