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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 29 dias do mês de Outubro de 2009, às 15:00, no CAMARA MUNICIPAL, do município, TRIUNFO, 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:

Antonio Batista Filho - Uni?das Associa?s
Elza Moraes Dantas - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Francisca Francilene Gon?ves Ces?o - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Francisca Helena de Paula Bernardino - Prefeitura Municipal
Jucileide Bandeira de Ara? - Junta do Servi?Militar
Maria Ires Gualberto de S? - Secretaria de Educa?
Naelcilene Adriano de Andrade - Prefeitura Municipal
Ros?a Pereira de Andrade C?ido - Prefeitura Municipal
Veridiana Lira Gomes - Associa? Teodolino Mangueira 

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 TRIUNFO 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 apresentado uma síntese do relatório da Ata e instalação e, concordado por todos os presentes. Agluns esclarecimentos relativos à BT, muito embora os
problemas neste sentido sejam apenas técnicos.

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 realizados todos os procedimentos direcionados pelo IBGE quanto a divulgação
Apoio de líderes local: A Comissão em especial, trabalhou no sentido de que a divulgação fosse interiorizada
Outras formas: Utilizou-se de todos os meios existentes, carros de sons, sistemas de alto falante e corpo a corpo

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 Vice_Prefeita, fará esforços junto à edilidade, no sentido de viabilizar uma estrutura adequada
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Haverá, também, a viabilização destes equipamentos
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Pelo menos estudar-se-à possibilidade do sistema de telefonia
Segurança: A guarda municipal estará sendo trabalhada 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: Em sendo pólo, o município disponibilizará total infraestrutura



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Haverá inclusive a disponibilização destes equipamentos
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O sistema de telefonia poderá ser disponibilizada

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram discutidos o PSS, o baixo índice de candidatos inscritos, fato que se deveu à pouco tempo de divulgação nos principais espaços, além do material ter
chegado um pouco tarde e, das greves dos correios e do sistema bancário. Foi informado a nova data das provas e do período de contratação. Mostrou-se
ainda a importância do Posto de Coleta para o município de forma a garantir ainda mais a transparência dos trabalhos de campo e, a Comissão estará
aguardando por parte do IBGE, documento oficializando a solicitação do espaço dentro dos padrões definidos pela instituição de forma a estudar um local
ideal para o Ponto de Apoio ao IBGE ao longo do Censo. Finalmente firmou-se a sensação de uma comissão que garantirá o bom andamento dos trabalhos
em 2010.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Levando-se em consideração que a Prefeitura dispõe de cadeiras na comissão, apenas a Associação de Desenvolvimento Rural não esteve presente em
função da incompatibilidade do horário com uma outra programação

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.


