
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 Sala do Centro Administrativo, do município, SOBRADO, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Saulo Rubens Ribeiro de Caldas Barros representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

ADAILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR - CAMARA MUNICIPAL
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO - SECRETARIA E SAUDE
ELIZANDRA MELO DA SILVA AMARAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
JOILSON PEREIRA DA SILVA - SECRETARIA DE EDUCACAO
JOSE ALVES DE SOUZA - PREFEITURA
JOSE HAILTON DE OLIVEIRA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

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 SOBRADO 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.
Na reunião foram mostrados os procedimentos técnicos para melhorar a malha municipal, visando dar mais qualidade técnica ao mapeamento municipal,o
que será somente feito quando do trabalho de campo realizados pelos ACM e ACS.  Lido a ata anterior, ficou contastado que são poucos os
questionamentos territoriais locais.

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: Foram divulgados nos principais meios de comunicação local o PSS, cujas inscrições foram boas
Apoio de líderes local: As diversas entidades se prestaram em colobarar no chamamento da população a inscrição no PSS
Outras formas: Foram utilizados carros de som, sistema de alto falante e em diversos estabelecimentos de ensino

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 espaço fisíco ficou garantido pela edilidade, dentro das características apresentadas 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Ficou definido que será doado até o final dos trabalhos o material mobiliário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Pela carência do município neste aspecto de comunicação ficou ainda a ser definido
Segurança: Haverá de ser cedido um ponto onde já existe estrutura de seguranaça neste sentido

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 município seja inserido no planejamento do IBGE, haverá disponibilidade dessa estrutura



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será também fornecido dentro do que for planejado pelo IBGE
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O município conta com uma estrutura e não será problema, caso seja necessário

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
A Comissão continua a mesma, sem alteração, até pelo fato de haver interesse dos membros e, no sentido de não perder a continuidade do processo de
reuniões, importante para o planejamento dos membros junto ao IBGE.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram discutidos assuntos diversos, entre eles, a conceituação dos moradores presentes e ausentes, falou-se ainda da disponibilidade de informações do
município pela página do IBGE, foi doado a cada um dos membros a síntese: o município e seu contexto, muito bem aceito, inclusive solicitação foram feitas
no sentido de que mais síntese seja distribuídos à comissão para as escolas públicas municipais, mostrou-se o lançamento da nossa estrutura agropecuária
do município, com o Censo Agropecuário 2006, enfim todos os membros fizeram questão de dar o máximo de apoio a estrutura solicitada pelo IBGE para o
posto de coleta, local onde será o ambiente de trabalho dos agentes e, também, o local que deverá servir de ponto de reuniões da CMGEs, ao longo do
Censo 2010. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO POCIUNCLA COELHO - SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETÁRIA
ASSIS EUGENIO DE SOUZA - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SECRETÁRIO
CELIA MARIA DE OLIVEIRA MELO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PREFEITA
CELSON JOSE DE OLIVEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL - SECRETÁRIO DA ADMNISTRACAO
Estes membros, por problemas particulares não estiveram presentes à reunião, e não mandaram representantes, muito embora boa parte dos membros
estejam ligados à edilidade local.

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.


