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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 21 dias do mês de Outubro de 2009, às 90:00, no Sala de Reunião da Educação, do município, SOLEDADE, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Dimas Tadeu de Medeiros representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Cleonildo Barros Gouveia - Secretaria de Administra?
Heloisa Albuquerque N?ga - Secretaria de A? Social
Jos?lves de Miranda Neto - Secretaria Municipal de Sa?
Jos?ento Leite do Nascimento - Prefeitura Municipal de Soledade
Maria Ver?a Irineu de Assis - C?ra Municipal
Os? Guedes Policarpo Neto - Secretaria 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 SOLEDADE 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 iniciou a reunião agradecendo a presença dos membros e em seguida comunicou que os mapas (urbano/rural) ainda estavam em fase de
conclusão no IBGE, mais que p/ verificar os problemas de limites existentes com outros municípios, o presidente levou um mapa municipal estatístico e
solicitou que a comissão colocasse em ata as localidades(Cardeiro e Xique-Xique).Foi também informado o total de inscritos até o dia 15/10 (ACM/ACS = 36
e ACI = 2), mais que as inscrições ainda estavam sendo feitas pela internet na página www.cesgranrio.org.br, o presidente pediu apoio a comissão para
divulgar o concurso até dia 25/10 - O Sr. Cleonildo se comprometeu de colocar na FM anuncio.

 

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
Vídeo

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: Foi divulgado na rádio FM comunitária, Correios e Colégio.

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: Sim - O Sec. de Adm. Cleonildo, ficou responsável p/ falar com o gestor e montar o posto/coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Segurança: Sim

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: Sim - O Sec. de Adm. Cleonildo, ficou responsável p/ falar com o gestor e montar o polo/treinamento.



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Prefeitura Municipal de Soledade - José Bento Leite do Nascimento 
Secretaria de Ação Social - Heloisa Albuquerque Nóbrega
Secretaria de Educação - Osório Guedes Policarpo Neto 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Secretário da administração - Sr. Cleonildo informou que está fazendo reforma em algumas salas e se comprometeu a preparar uma sala onde irá
funcionar o Posto de Coleta
(Mobiliário - mesas, cadeiras, estantes). O presidente também falou do convênio firmado
entre o IBGE/INTERPA, onde o papel principal do orgão será esclarecer fisicamente as divisas que estão previstas em lei. foi entregue ao Sr. Cleonildo xerox
da matéria para
que o mesmo desse ciente ao gestor municipal e juntos, procurar solucionar os problemas
de limites com os municípios que faz divisa com Soledade.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
EMATER - Ademir Pereira Duarte. 
Secretaria Municipal de Educação - Amaury Ramos Pereira: Enviou representante.
Sec. Desenvolvimento Rural e Recursos Naturais - Geraldo Alves Cordeiro: Enviou repre-
sentante.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais - Maria José Gonçalves Araújo. 
Secretaria de Ação Social - Rosa Alexandrina Gouveia Ramos Pereira: Enviou represen-
tante.
Prefeitura Municipal - Sandro Rogério de Lima Couto: Enviou representante.

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.


