
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 09, no Câmara Municipal, do município, CURRAL VELHO, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Elton de Souza Leite representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

CAMILA MAYARA TURBANO DA SILVA LOPES - EMATER-PB
DAMIÏ FREIRES DE LACERDA - PREFEITURA MUNICIPAL
JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO - C•ARA MUNICIPAL
JOSEFA CLEID-NERES CAVALCANTE DE LACERDA - PREFEITURA MUNICIPAL
MARIA DA PAZ DE CARVALHO PEREIRA - SECRETARIA DE EDUCA?O
MARIA DAS GRA?S LACERDA DE FREITAS - CONSELHO TUTELAR
MARIA LUCIA VICENTE DINIZ - PASTORAL DA CRIAN?

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 CURRAL VELHO 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.
Foi apresentado oralmente os conceitos da Base Territorial bem como o seu andamento no município de Curral Velho, evidenciando que houve a
necessidade da divisão de um dos setores da zona urbana devido ao aumento de domicílios, mas sem nenhuma dificuldade para a conclusão desta tarefa.
Os membros da Comissão levantaram questões quanto aos limites do município de Curral Velho com Pedra Branca e Boa Ventura, afirmando que os
recenseadores não estavam respeitando os limites estabelecidos. Foi então esclarecido pelo representante do IBGE os critérios e conceitos estabelecidos
para a realização de um Censo Demográfico. No caso de possíveis invasões, as áreas reclamadas teriam atenção redobrada no processo de supervisão
durante as operações censitárias. Em questões que envolvem alterações do território do município, os membros foram oritentados a enviar ofício ao
INTERPA para realizar a revisão técnica destas áreas se caso necessário. 

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 ?
Não. Por quê?
Na data da realização da reunião as inscrições já haviam sido encerradas.

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: A prefeitura disponibilizará espaço para instalação do Posto de Coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura também disponibilizará o mobiliário necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): 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? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?



Espaço Físico: A prefeitura poderá ceder espaço adequado se caso for necessário.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura também se dispõe a ceder o mobiliário se houver necessidade.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
As inscrições já haviam sido encerradas na data de realização da 2° reunião da CMGE, no entanto os membros afirmaram ter feito o máximo possível para a
divulgação do certame.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não esteve presente a Senhora Alcileide Lopes de Lacerda, representante do Sindicato dos trabalhadores Rurais de Curral Velho.

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.


