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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 8 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no Gabinete da Prefeitura Municipal, do município, SÃO CRISTÓVÃO, Estado SE, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Moisés Araújo Guimarães representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

Alexsander Oliveira de Andrade - Prefeitura Municipal
Ant? Valdione de S? - Prefeitura Municipal
Carolina Pereira de Oliveira - Secretaria da Inclus?e Desenvolvimento Social
Maria F?ma Leal Freitas - Secretaria Municipal de Sa?
Maria Giz?a Santos de Jesus - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
N?a Alves de Oliveira - Secretaria Municipal de Planejamento e Or?ento
Paulo Roberto de Santana - Camara de Vereadores
Paulo Roberto dos Santos - Prefeitura Municipal
Poliana Raimundo Santos - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Rosilda Ferreira Machado Wanderley - Secretaria Municipal de Planejamento 

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 SÃO CRISTÓVÃO 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.
Em resposta a 1ª reunião: Cardoso, Pedreiras, Florestan Fernandes e Tinharé foram caracterizados como povoados.
Sobre o litígio do limite com Aracaju, o Sr. Antônio Valdione - Chefe de Gabinete citou que no ano de 2000 houve a decisão com 7X0 de votos dando como
nulo o Art. 7º do Proj. de Lei Complementar e dando como inconstitucional a redação original do Art. 37 e seu parágrafo único da Constuição
Estadual(Acordão 2696/2000 publ. no DJ EM 10/01/01) ficando de enviar cópias destes documentos para UE/SE para serem modificados os limites
praticados antes da citada Constituição. Foi explicado que o IBGE acata a decisão judicial para efeito de limites e que a área em questão está separada em
setores para adequar posteriormente a decisão judicial.

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
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: Site da Prefeitura, rádio da comunidade e carro de som
Apoio de líderes local: Divulgação nas escolas municipais
Outras formas: Fixar mais cartazes em lugares estratégicos

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: Contato com a Secretária Municipal de Meio Ambiente para seleção do local
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será verificado com a Secretária Municipal de Meio-ambiente
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será verificado com a Secretária Municipal de Meio-ambiente
Segurança: Será verificado com a Secretária Municipal de Meio-ambiente

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: Contato com Chefe de gabinete e Educação para ver local
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Contato com Chefe de gabinete e Educação
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Contato com Chefe de gabinete e Educação

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Outras associações, sindicatos e líderes locais

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Participou da reunião o servidor Antônio Franco Soares Filho

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria Municipal de Educação
Juiz de Direito da Comarca

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.


