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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Outubro de 2009, às 11:00, no Espaço Musical, do município, BARRA DE SÃO MIGUEL, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) João Coelho de Lemos representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Alexandre Magno Amador de Sousa - EMATER
Antonio Aelson Canejo da Silva - Secretaria de Administra?
Jeov?into da Silva - Camara de Vereadores
Jo?Pinto Neto - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Josenildo de Oliveira - Secretaria Municipal de Sa?
Manoel Gomes da Silva - Secretaria de Administra?
Maria da Concei? das Neves Lins - Secretaria Municipal de Educa?
Severino Truta - Com?io

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 BARRA DE SÃO MIGUEL 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.
O presidente destacou os pontos principais discutidos na reunião de instalação da CMGE, dando ênfase ao PSS, cujas as inscrições foram prorrogadas até o
dia 25 de outubro.
A ata foi aprovada pelos membros presentes.

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?
Outras formas: divulgação através de cartazes nos principais pontos de aglomeração de pessoas.

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: , cessão de espaço, bastando para isso oficializar junto ao poder executivo.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): cessão, bastando para isso oficializar junto ao poder executivo.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): dada a precariedade do serviço, não há possibilidade de ser atendido
Segurança: Não há possibilidade de atendimento deste ítem.

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: Cessão de espaços na época do treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): cessão na época do treinamento.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): dada a precariedade do serviço no município, nã há como atender.



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Houve inclusão de novos membros.
A chefe do poder executivo não compareceu, mas se fez represenar pelo secretário de Administração.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O represennte do poder Legislativo questionou o limite intermunicipal em diversas localidade. Informamos a existência de convênio firmado pelo IBGE com o
INTERPA, sendo deste último a responsabilidade de esclarecer as dúvidas de limites existentes entre os municipios, bastando para isso o órgão ser
solicitado. utilizamos o Geobase para mostrar os trabalhos da base desenvolvido no município. Entregamos o texto com a síntese do município que foi bem
aceito pelos membros da CMGE. Destacamos a importância do acompanhamento dos trabalhos que o IBGE vem desenvolvendo no município com a
finalidade de realizar o Censo 2010 naquele município. Apesar da ausência do chefe do executivo, os membros foram unânimes em afirmar que o poder
executivo nao se negará em atender as solicitações de parceria para a execução dos trabalhos no município. 
Para finalizar a reunião, assistimos o vídeo Institucional.

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.


