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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:30, no Auditório da Câmara Municipal, do município, CUBATI, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Dimas Tadeu de Medeiros representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Avanice dos Santos Costa - Secretaria Municipal de Sa?
Jair S?io de Medeiros - Secretaria Municipal de Sa?
Jefferson Cordeiro de Souza - Prefeitura Municipal 
Josefa da Silva Santos - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cubati
Josimar Felipe - EMATER
Josival Fernandes da Costa - CAGEPA
Jucelino Batista da Costa - Membro da Associa? S?o Baixio

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 CUBATI 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 informou a CMGE que o mapa digitalizado que seria apresentado nesta reunião ainda estava na fase de conclusão, mais que tinha conseguido
um mapa municipal estatístico para os membros poder identificar as localidades com problemas de limites.
Cubati/Olivedos: Golpe D'agua, Água Doce, Campo de Cima(parte) dividindo-se com a estrada Cubati/Olivedos.
Cubati/Pedra Lavrada: nas localidades Cabeça de Vaca, Lajêdo do Angico, Barra da Canoa, Praia Nova e São Gonçalo.
Cubati/Seridó: Santana, Quixaba, Maliça, Riacho das Cabras e Canoa Velha.

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: Divulgado na rádio FM comunitária.

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: Sim - O Secretário de administração Jefferson, ficou responsável para falar com o gestor municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Segurança: Sim

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?
No Censo 2007 esse município não foi polo de treinamento.



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS - Josefa da Silva Santos
MEMBRO DA ASSOCIAÇÂO DO SÍTIO BAIXIO - Jucelino Batista da Costa

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Presidente comunicou a CMGE sobre o convênio firmado entre o IBGE/INTERPA. Disse que esse convênio é para fazer revisão e ordenação dos limites
geográficos dos municípios paraibanos, e como já existe em tramitação projeto de lei Nº 229/2007 na assembléia deste município de cubati, a comissão
através do Sr. Jefferson - Sec. de Administração ficou de comunicar ao gestor municipal para tomar as providências no sentido de resolver as pendências de
limites existente no município. Também foi informado o total de inscritos para o concurso até o dia 15/10 (20 incritos)mais que as incrições ainda  estava
sendo feita até 25/10 pela internet na página www.cesgranrio.org.br e a data do concurso 13/12/2009. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria de Educação - Ricardo Cavalcante da Silva.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais - Mª.Audenora Luna Fernandes - Enviou representante.

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.


