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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 28 dias do mês de Outubro de 2009, às 15:00, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do município, CABEDELO, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Auseni Augusto de Araujo representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Angela Maria Vidal de Negreiros Fran? - Secretaria da Educa?
Elaine Cristina Gomes Bonfim - Secret?a Municipal de Sa?
Osvaldo da Costa Carvalho - Secret?a de Planejamento
Rosangela Menezes Bas?o - ASSOCIA?O CASA MÅ NAZINHA
Spinelli - Conselho Municipal de Sa?
Wilma Alves de Lima - C?ra Municipal de Cabedelo

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 CABEDELO 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.
A reunião foi iniciada com a exposição da ata anterior, aprovada por todos os presentes. Destacou-se ainda, a parceria cada vez mais forte e solidificada com
as principais instituições do município no sentido de tornar cada vez mais o Censo 2010 junto da sociedade local. O apóio da Comissão nestes momentos
iniciais será fundamental para que possamos ter uma boa cobertura territorial e, além do que teremos as condições necessárias para a coleta dos dados
através de um ponto de apoio aos ACM e ACS, bem como aos recenseadores.

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: Nos canais de comunicação local
Apoio de líderes local: com inserção de outros membros na CMGE

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: Um local de apoio aos servidores contratados
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): serão objetos de conversação

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: Haverá disponibilização 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): com todo imobiliário necessário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): ainda haverá uma melhor conversa neste sentido

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O trabalho base da reunião e o ponto alto foi a construção da base territorial local, foram apontados conflitos de divisas territoriais ( laranjeiras ) cujo territorio
pertence a mamanguape. Segundo o Sr Virgilio Lourenço, a comunidade  Rua do Fogo, com pouco mais de 32 famílias, já fez abaixo assinado solicitando as
autoridades estaduais a migração dessa comunidade para o territorio do município de Curral de Cima, porém a Coordenadora mencionou a existência de um
convênio entre IBGE/INTERPA/IDEME que visa tratar destes problemas e, fez sugestão à prefeitura local que entrasse em contato com estes órgãos no
sentido de verificar a possibilidade de atendimento e incorporar de forma definitiva a área ao município de Curral de Cima. Um outro caso é a fazenda Jardim
( assentamento ) que abriga 42 famílias, também encontra-se na mesma situação e, na opinião do Vereador Ronaldo Dantas quem perde é o município.

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.


