
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 08:00, no salão da Camara Municipal, do município, ASSUNÇÃO, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Germano Bezerra da Nóbrega Junior representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

Adenildo Pereira Guedes - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
Alexsandro Patricio Santana - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
Clarisvaldo Severino de Souza - PREFEITURA MUNICIPAL
Josef?eal de Melo - Secretaria Municipal de Agricultura
Maria de F?ma Moreira - CAMARA MUNICIPAL

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 ASSUNÇÃO 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.
Como foi prometido na reunião de instação da CMGE, que na proxíma seria apresentado aos membros os novos mapas que estavam sendo atualizados e
confeccionados, pediu desculpas a CMGE por não apresentação dos mesmos, pois,  ainda está em fase de conclusão, mas se comprometendo que após
sua conclusão, seria marcada uma reúnião para apresentação dos mesmos, e apreciação por parte da CMGE.

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: Apesar de contar com o apoio da CMGE, já estava sendo divulgado na radio comunitária local.
Apoio de líderes local: A CMGE se comprometeu a intencificar a divulgação para incrições do PSS.

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: O representante do prefeito falou que não dificuldade de seder um prédio ou um local seguro.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Tambem o mobiliário será sedido.

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? 
Não. Por quê?
Porque não é polo de treinamento.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A CMGE, está preocupada com com os limites de Assunção com Santo André, Assunão com Taperoá e Assunção com Salgadinho, alegando que houve



perda da população para os referidos municípios. Presidente comunicou tambem a CMGE que foi firmado um convênio IBGE/INTERPA, cuja a finalidade
será esclarecer fisicamente as divisas que estão prevista na Lei.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
A secretária de ação social não se fez presente a reúnião, mas enviou sua representante Ana Patricia A. Farias.

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.


