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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 26 dias do mês de Outubro de 2009, às 14:00, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, do município, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, 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:

Ana Maria do Nascimento Almeida - Depertamento de Educa?
Elizete de Lima Ferreira - Cart? do Registro Civil
Geande Alves de Castro - Igreja Cat?a
Inara Marinho Ferreira da Silva - Prefeitura Municipal - Gabinete
Ivanildo Canuto Guedes - Igreja Assembleia de Deus
Jania Batista de Andrade - EMATER
Marcia Marinho da Silva - Secretaria  Municipal de Sa?
Maria da Paz Santos Andrade - Departamento de Assist?ia Social
Mozart Pereira da Silva - Secretaria Municipal de Sa?
Romero de Lima Guimar? - C?ra Municipal de Vereadores

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 SÃO DOMINGOS DO CARIRI 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 processo Seletivo Simplificado, informando que
as inscrições haviam sido prorrogadas até o último dia 25 de outubro, pela internet. Colocou a atá para apreciação que foi aprovada pelos membros 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: fixação de cartazes nos principais pontos de visitação 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?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Há possibilidade de cessão, desde que oficializado
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Há possibilidade da cessão.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Dado aprecariedade do serviço no municipio não pode atender.
Segurança: Não há condiçoes de apoio

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: Desde que o período não coincida com o período leltivo, há possibilidade de atender.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Há possibilidade de atender desde que não coincida com o período de aulas.



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não há como atender.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Sugeriu-se convidar os representates de associações rurais.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A representante do poder executivo mostrou-se preocupada com os limites intermunicipais e cobrou maiores esclarecimentos. O representante da Secretaria
de Saúde informou que tem como oferecer informações sobre o quantitativo de domicílios para comparabilidade com os dados coletados pelo Censo. A
representante da Secretria de Educação comprometeu-se em divulgar o Censo junto a comunidade escolar.
O presidente da CMGE, destacou a importância da participação de todos na fase de coleta, informndo que o Censo é do município e o IBGE é o órgão
responsável pela execução e é de responsabilidade da população alí representada acompnhar para os traalhos para dar transparência as atividades do
censo. Distribuiu a síntese do município e para finalisar todos assistiram o vídeo Institucional.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Representante do Sindicato dos Trabalhadores Ruais, porém este justificou a ausência.

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.


