
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 15:00, no Câmara Municipal, do município, RIACHÃO DO POÇO, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Saulo Rubens Ribeiro representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Antonio Gon?ves da Silva - C?ra Municipal
Jos?aldo Cordeiro Lima - Prefeitura Municipal
Josefa Maria de Fran?Silva - Associa? Comunit?a de Varzea Redonda
Josielio Manoel dos Santos - Conselho Tutelar
Maurilio Dias Monteiro - Conselho Tutelar
Renilde Pereira Barbosa da Silva - Prefeitura Municipal

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 RIACHÃO DO POÇO 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.
Foram abordados os assuntos da ata anterior, e ficou definido que não há problemas de limites territoriais.

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: Ao longo do processo, foram realizdas inserções na rádio comunitária e sistema de som
Apoio de líderes local: Os Membros fortaleceram o processo de divulgação
Outras formas: Carros de som, alto falantes e sistema de som

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: A edilidade, através do seu representante, o José Valdo, garantiu o espaço para a montagem do posto
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Inclusive
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Embora com carência, haverá possibilidade de se manter estes serviços, a estudar
Segurança: O município dará total apoio a esta área para a boa manutenção do posto de coleta

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: Há pontos de apoio em relação a rede escolar de ensino
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O Município contemplará se houver interesse do IBGE
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Muito embora com restrições haverá necessidade

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram abordados diversos assuntos, muito embora o representante da Prefeitura, ( José Valdo ) deixou à dispoisção do IBGE todo e qualquer apoio da
edilidade no sentido de ter uma instalação de um posto dentro dos padrões exigidos pelo IBGE. A comissão achou interessante que a divulgação do PSS
tivesse sido mais amplamente divulgada na midia nacional, ainda mais com antecedência, fortalecendo ainda mais o processo seletivo. O projeto Vamos
Contar, foi destacado pela Secretária da Educação, fazendo saber ao IBGE que anteceda o encaminhamento para que todas as escolas possam planejar
seus planos de aula já com os instrumentos que serão disponibilizados.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Maria Auxiliadora Dias do Rego - Prefeitura Municipal - Prefeita, por motivo particulares não esteve presente, mas deixou o Sr José Valdo, a dar o apoio
necessário ao IBGE.

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.


