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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 28 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no Auditório da Prefeitura da Cidade do Recife, do município, RECIFE, Estado PE, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Nilton Luiz de Nadai representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

CACILDA DE MENEZES MEDEIROS - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURAN? CIDADÀ
CHARLES ANDRADA JURUBEBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
DENISE LOPES TIMOTEO DE LIMA - SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE
JOANA DARC SANTOS DE SOUZA - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO RECIFE
JOSE IREMAR DE MORAIS JUNIOR - PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
MARIA DAS GRA?S DUARTE DE PAIVA - PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
MAURILIO SOARES DE LIMA - CONDEPE/FIDEM

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 RECIFE 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.
Sobre a base operacional o Sr. Presidente Nilton Nadai informou que o IBGE contratou empresa para atualização do mapa municipal do Recife, além de
contar com outras fontes, entre elas, a Prefeitura da Cidade do Recife.

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: Rádios, TVs, Blogs.
Apoio de líderes local: Associações Comunitárias
Outras formas: Fixação de cartazes em ônibus urbano e em estações do metrô

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: Imóveis pertencentes ao município, onde funcionam as Secretarias Municipais e/ou órgãos afins;
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): armários, mesas, cadeiras, etc.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): linha telefônica, ponto de internet banda larga
Segurança: Ressaltado pelo próprio Secretário de Planejamento, presente à reunião, que é assunto relevante.

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: o Centro de Formação da Secretaria de Educação, prestes a ser inaugurado
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): carteiras escolares



Comunicação (telefone, banda larga, fax): aparelhos de tv, telefone, internet

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Ficou de ser convidado o Consórcio Metropolitano de Transportes, que já participa da CEE, mas que será convidado.
Será convidada também a Fundação Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Gratuidade do transporte coletivo urbano para os Recenseadores;
Atualização das bases cartográficas nas áreas subnormais(favelas);
Supervisão/controle de qualidade das informações coletadas;
Cobertura da áreas considerada rural, mesmo oficiosamente, pelos Recenseadores, vez que o Recife, oficialmente, somente tem área urbana, mas há o
entorno da capital com população e atividade econômica (hortifrutigrangeiros);
Importância dos indicadores produzidos a partir dos resultados dos Censos

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
KARLA MAGADA DE MELO MENEZES - PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - SECRETARIA DE 

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.


