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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 29 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no Auditório da Câmara Municipal, do município, GURINHÉM, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) D'Avila Maria Andrade Figueiredo representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Geraldo Mariano da Silva - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Gracerlange Monteiro - Igreja Cat?a
Maria do Socorro de Oliveira Evangelista - Prefeitura Municipal - Representante
Regina Kelly Santos Laurindo Ver?imo - Secretaria de Sa?Municipal - Representante

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 GURINHÉM 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.
Por um membro presente da 1ª Reunião, foi considerada proveitosa, pois muitas dúvidas sobre o próximo Censo, foram tiradas.
Quanto a apresentação e exposição do mapa municipal rural, houve algumas inquirições quanto ao nome ou a ausência de algumas localidades. No mapa
urbano,se tem a certeza de que é necessário a atualização do mesmo, como também a lei de perímetro urbano se faz necessária. 
A presidente citou que iria trazer alguém da BT para dirimir as dúvidas sobre a localização onde está sendo construido um empório  e solicitou ao
representante da Prefeitura Municipal que entrasse em contato com o Interpa, a fim de requerer uma revisão de limites, o mais breve possível.
Há dúvidas nas localidades Cipoal e Buenos Aires, situadas em limites intermunicipais.

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 ?
Não. Por quê?
O período de inscrição já havia terminado.

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: Existe sim. Está garantido, mas falta conversar mais com o Prefeito, a respeito do local.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Idem, idem.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Idem, idem.
Segurança: Idem, idem.

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: Há possibilidades de cessão de salas, caso o treinamento ocorra em Gurinhém.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Idem, idem.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não foi informado.



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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi informado pela presidente aos membros da CMEG, que o prazo para que se encontre um prédio para o funcionamento do Posto de Coleta estruturado, 
será até o início de janeiro/10, como também os mapas e a Lei de Perímetro Urbano.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Por duas vezes seguidas, deixaram de comparecer às reuniões, os seguintes titulares: Claudino César Freire, representado na 1ª reunião por Williams de
Lima, o qual também não veio na 2ª reunião; A secretária da saúde - Ana Paula, representada por Regina Kelly e Evandro da Silva Eloy da Igreja Assembleia
de Deus, que não enviou representante e nem justificou.
Na 2ª reunião, faltaram: Severino Lopes dos Correios, Alexandre Nascimento do BB, o presidente da Câmara e a secretária de Educação. Também não
justifiaram nem enviaram representantes.
O secretário da Administração faltou, mas 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.


