
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 15:00, no CAMARA MUNICIPAL, do município, CARRAPATEIRA, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Lamartine Candeia representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Francisco Pergentino - EMATER
Jos?atista de Ara?Neto - C?ra de Vereadores de Carrapateira
Jos?ereira Sobrinho - Prefeitura Municipal
Marcos Alves de Lira - Funda? Assistencial de Carrapateira
Naiara da Silva Tavares - Secretaria de Sa?
Rosilene dos Ramos silva - Secretaria de Educa?
Silvanilda Bento de Sousa - Sindicato dos Trabalhadores Rurais

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 CARRAPATEIRA 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.
Os membros presentes tiveram a oportunidade de conhecer os procedimentos apresentados na Ata anterior, mostrou-se o processo seletivo simplificado,
questionou-se alguns problemas com área territorial, muito embora, a procuradoria do município estivesse com conhecimento e já está providenciando este
questionamento pelas vias legais, o munícípio é conhecedor da forma com que terá de recorrer junto ao INTERPA, para tratar das questões territoriais e,
ficarão cientes que, muito embora o prazo do IBGE seja devido ao cronograma censitário, nada impedirá que a edilidade continuem com o processo junto as
instâncias maiores no tocante à área territorial que quer que seja reintegrada ao município.

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
Material Promocional

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: O Chefe de Gabinete, garantiu total apoio no processo seletivo com ampla divulgação 
Apoio de líderes local: O trabalho de divulgação buscou espaços em diversos meios, entre eles nas escolas, igrejas etc

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 Chefe de Gabinete garantiu uma estrtura digna ao IBGE no tocante ao Posto de Coleta
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Incluindo todo o mobiliário necessário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): E os meios de comunicação que esteja ao alcance do município
Segurança: Haverá garantia de um espaço que seja seguro para o IBGE 

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: Caso o municípo seja um dos polos, haverá um esforço no sentido de se ter uma estrutura adequada
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Inclusive
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Inclusive

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
A Igreja Católica este representada nesta segunda reunião de forma a garantir ainda mais o processo de divulgação do Censo 2010

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram discutidos assuntos importantes e que serão relevantes ao longo do Censo. Uma delas ainda continua sendo os limites territoriais. Foi dito que o
INTERPA, está recebendo de todos os municípios com estes questionamentos, elementos técnicos que serão tratados junto à instituição com todos os
órgãos envolvidos, de forma a que possam de forma definitiva, seus limites territoriais reavaliados.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
A Secretária da Agricultura, Secretária da Educação. por problemas particulares não estiveram na reunião.

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.


