
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 Câmara Municipal, do município, CUITÉ DE MAMANGUAPE, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Saulo Rubens Ribeiro de Caldas representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

ADELSON FRANCISCO FERREIRA - SECRETARIA DE SAUDE
ELVISLANE MEIRELES IDALINO - SECRETARIA DE EDUCA?O
GET?IO AUGUSTO DA SILVA - SECRETARIA DE A?O SOCIAL
HELIO SEVERINO DE SOUZA - C•ARA MUNICIPAL
JOS?GALVÏ DOS SANTOS - ASS. COMUNITRIA LAGOA DO FELIX
LA?CIO DE OLIVEIRA SANTOS - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTVEL
LUCIANO DA SILVA MORAIS - C•ARA MUNICIPAL
LUIS DANIEL DUTRA E SILVA - SEC. MUN. DE ADMINISTRA?O
MARIA CATARINA DOS SANTOS SILVA - ASSOC. COMUN. DOS PRODUTORES DE CUIT?DE MAMANGUAPE
MARINALDO SANTOS DE BRITO - C•ARA 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 CUITÉ DE MAMANGUAPE 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.
Foram discutidos os asssuntos da ata de instalação

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: O Espaço da mídia foi bastante utilizado, as inscrições foram bastante concorridas
Apoio de líderes local: Todos os participantes ficarama em comum acordo com a ajuda neste sentido, no termino do PSS
Outras formas: Utilizou-se sistema de som, carros de som 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 Espaço físico foi discutido, ficou garantido pela Prefeitura que estudará o local ideal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Também ficou garantido, dentro daquilo que foi exposto
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O município embora carente, ainda vai estudar esta possibilidade
Segurança: Haverá garantia neste sentido

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: Dentro do que for planejado poderemos ajudar, afirmou a prefeita presente ao evento como convidada



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): ficou acertado, se o município for pólo
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Muito embora carente haverá estudos neste sentido

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram discutidos diversos assuntos entre eles com maior detalhamento o do Posto de Coleta, porém há ainda problemas territoriais que deverão ser temas
de discussão entre a Prefeitura e o Interpa, orientação que será seguida pela Comissão, tendo em vista que não caberá ao IBGE tomadas de decisões
unilateral. A Prefeita, presente ficou consciente e somente entre as partes decisões serão tomadas.
A Prefeita constitucional, compareceu ao evento, apenas para cumprimentar a Comissão e deixar todo o apoio necessário à mesma, visando a coleta de
dados que será bastante trabalhada e acompanhada. Comparaceu ainda o representante do escritório da Emater local.

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.


