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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 27 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:00, no Câmara Municipal, do município, ALHANDRA, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Marcos Caetano de Araújo representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

ANTONIO TORRES NETO - SECRETARIA DE EDUCA?O
CLAUDIANA CORREIA DE OLIVEIRA - EMATER PB
DANIEL MIGUEL DA SILVA - CAMARA MUNICIPAL
ELIZANGELA DUARTE CABRAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GINALDO FRANCISCO PONTES - SPTRANS
JURACY MENDES N?REGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAHANDRA
MANOEL FERNANDES DA SILVA JUNIOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
MANOEL FERREIRA BRAGA - C•ARA MUNICIPAL DE ALHANDRA
MAURO SEVERINO CAVALCANTE - SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALHANDRA
MOIZES MARINHO DA SILVA - C•ARA MUNICIPAL DE ALHANDRA
PERACIO MANOEL CABRAL - PREFEITURA MUNICIPAL ALHANDRA

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 ALHANDRA 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.
Aberta a 2º reunião da CMGE, O preseidente da CMGE enfatizou o objetivo, a importância e a responsabilidade da CMGE, fez a leitura da ata anterior que foi
aprovada. O Sec. de Agricultura Perácio Manoel Cabral e o Sec. de Obras Manoel Junior questiounou a respeito do aglomerado de Subúma e se  a
população ficaria para Alhandra ou Pitimbu. O técnico do IBGE explicou o procedimento de coleta sobre o assunto e que este deveria ser levado ao convênio
IBGE/INTERPA. O Sr.Perácio falou sobre a questão jurídica das Fábricas entre Alhandra e Conde, que o Governo fez a transferência de uma das Fábricas
para o Conde quando Alhandra já tinha ganho a ação no Supremao Tribunal. Auseni falou que a divisa é feita por coordenadas geográfica definidas por lei.
Em seguida foi apresentado o mapa de Alhandra e explicado que o IBGE obedece a lei. Que a coleta é feita com o PDA. Falou-se na localidade Águas
Lindas, Tabatinga e Andreza.   

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: Com cartazes e divulgação pela emissora de rádio local
Apoio de líderes local: Sim, cada membro se disponibilizou em divulgar o PSS em suas áreas de atuação

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: Disponibilizando salas em prédios públicos
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Disponibilizando cadeira e mobiliárais necessárias
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será definido posteriormente

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: Disponibilizando salas de escolas públicas
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Disponibilizando cadeira e mobiliárais necessárias
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será definido posteriormente

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
      O Presidente da Cãmara falou sobre a lei orgânica, que a mesma contempla a entrada do Conde. O Sr. Perácio falou que a população de Subaúma é
assistida na saúde , educação e transporte por Alhandra. Logo em seguida foi discutida a realização do Censo e apresentado o vídeo sobre mapeamento e
base cartográfica. O técnico do IBGE falou sobre a malha de birro e importância para o município na aplicação das políticas públicas. Foi apresentado vídeo
e o MMDE de Alhandra. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
    SECRETARIA DE SAÚDE, CHEFE DE GABINETE, SECRETARI DO BEM ESTAR SOCIAL, IGREJA EVANGÉLICA, VEREADOR DA CÂMARA
MUNICIPAL, IGREJA CATÓLICA.

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.


