
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 CAMARA DE VEREADORES, do município, AREIA, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) FRANCISCO EUGENIO DO NASCIMENTO SILVA representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

ANSELMO PINA DE AZEVEDO MAIA - EMATER
Maria de F?ma S. Andrade - Secretaria de Sa?
MARIA ELIANE DE OLIVEIRA FILGUEIRA - SECRETARIA DE SAUDE
NELSON DE ALMEIDA BENTO - RADIO PB FM 105.3
ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO - SECRETARIA DE EDUCA?O
Severino F?x da Silva - C?ra de Vereadores
Sivonaldo Ribeiro da Silva - Prefeitura Municipal
VERA LUCIA DOS SANTOS VERAS - FORUM JUDICIAL

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 AREIA 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.
Foram levantados varios pontos relacionados aos limites intermunicipais, mas o que mais chamou atenção para um maior debate entre os membros foi com
relação a localidade de Chã da Pia entre o municipio de Areia e Remigio.
Na oportunidade foi levantado sobre a lei municipal de cria o Distrito de Santa Rita, e para o IBGE nã consta como sendo distrito.

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

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: foi realizado um trabalho intensivo, até porque um dos membros é radialista
Apoio de líderes local: alguns lideres se comprometeram em disponibilizar o apoio
Outras formas: na oportunidade os membros sempre falaram em reuniões de trabalho ampliando a divulgação.

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?
Não. Por quê?
no entender dos membros o Posto deverá funcionar na sede da Agência.

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: irão juntos aos orgãos procurar o melhor local para se realizar o treinamento
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): com toda infraestrutura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): não



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Novos membros foram incluidos a Radio PB FM 105.3, Forum Judicial, Secretaria de Saude( Vigilancia Sanitaria)

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Após o contato com a equipe da Base Operacional observamos que existe algumas divergencias quanto a Memorial Descritivo e Lei Publicada para isso o
municipio de Areia precisa enviar para o IBGE a nova publicação da Lei com as suas devidas correções, como também a Publicação pelo Diario Oficial do
Estado da criação do Distrito, todo o referido assunto faz referencia a solicitação da Comissão do não reconhecimento do Distrito de Santa Maria, criado pela
Lei Municipal de nº 600/2003.
Também foi solictiado a exclusão da representante da Secretaria de Educação de nome Ivonete de Castro Azevedo Silva, pois a mesma não exerce mais a
função de Secretária de Educação.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

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.


