
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 10:00, no Câmara Municipal , do município, SOUSA, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Deodato Fortunato de Sousa representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Ailton de Sousa Pereira  - UACRES - Uni?das Associa?s Comunit?as Rurais de Sousa
Ge? Antonio Marques Lins - Secretaria Municipal de Educa?
Jo?da Silva Barros - URAC
Jos?arques Furtado - EMATER Regional
Maria do Socorro Sarmento Medeiros - Secretaria Municipal de Sa?
Maria Elita Tavares - SEBRAE
Rodrigo Bezerra Gurgel - Poder Executivo
Rosemary Fontes Sarmento - Secretaria de Educa?
Sergio Ricardo Lopes Damasceno - Poder Judici?o

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 SOUSA 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.
Feito uma breve apresentação dos objetivos e o funcionamento da CMGE tendo em vista que a grande amioria dos membros presentes, não estavam
presentes na reunião de instalação. Deu-se conhecimento da reinvindicação da área pretendida pelo município de São Francisco e explicou-se o
posicionamento do IBGE no caso.

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: Sim - apesar das inscrições já terem encerradas nos correios
Apoio de líderes local: Sim 

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
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não
Segurança: Não

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



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Todos se comprometeram para a divulgação do Censo na maneira do possível utilizado a instituição representada. A Secretaria de Saúde utilizará os
agentes de saúde para levar a mensagem do IBGE aos domicílios do município e convocará a todos para uma reunião futura a fim de os mesmos
conhecerem a fundo a operação censitária que acontecerá em 2010. A Secretaria de Educação também assume o compromisso de divulgar em todas as
escolas municipais o Censo 2010.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Gerencia Regional de Educação e Cultura, ENERGISA, Associação Comercial de Sousa, Câmara Municipal, Secretaria de Infraestrutura, Paróquia Nossa
Senhora Santana, Paróquia do Santuário Eucarístico de Sousa, Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, Igreja Presbiteriana.

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.


