
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 15:00, no Câmara Municipal, do município, SANTA HELENA, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) LAMARTINE CANDEIA representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

EMIDIO DINIZ BATISTA - PREFEITURA MUNICIPAL
FRANCISCO DE ASSIS LISBOA FILHO - C•ARA MUNICIPAL DE VEREADORES
GERALDO CORREIA - Secretaria da Agricultura
JAIRO RIBEIRO DE LIMA - SECRETARIA DE EDUCA?O
SOLANGE BEZERRA BRASIL - C•ARA MUNICIPAL
TATIANNE BEZERRA LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E

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 SANTA HELENA 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 visto e lido a Ata da instalação da CMGE, todos ficaram cientes da importância da mesma e, de forma direta, o IBGE irá disponibilizar na internet onde
todos poderão ter acesso e conhecer a exstência da Comissão que irá acompanhar o Censo 2010

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
Material Promocional

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: A divulgação foi realizada no tempo curto, em função dos problemas de comunicação entre os correios 
Apoio de líderes local: A divugação atingiu a toda comunidade, inclusive com apoio das lideranças locais
Outras formas: Foram utilizados carros de som entre outros, a igreja deu grande contribuição à divulgação local.

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 Cessão do espalo físico para o posto, será disponibilizado pela edilidade
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Incluindo aí, todo aparato relacionado ao mobiliário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A comunicação disponibilizará se for o caso, linhas de telefonia 
Segurança: Haverá disponibilidade de segurança ao 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: A Prefeitura local garantirá, se for o caso, de um espaço neste sentido
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Haverá inclusive a disponibilização destes equipamentos
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Pelo menos o telefone, se for o caso, será disponibilizado



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram mostrados o Processo Seletivo, discutidos assuntos relacionados aos limites do território, muito embora se afirmasse que o INTERPA está de
prontidão para dar suporte técnico se for o caso. Mostrou-se os resultados do Censo Agropecuário 2006 destacando a sua importância para o município, o
Posto de Coleta ficou garantido a partir do apoio da Prefeitura Local em conjunto com a Câmara Municipal, sendo neste sentido solicitado o período ou prazo
que o IBGE estará solicitando sua cessão. Mostrou, também, a estimativa populacional para 2009

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.


