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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 21 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:30, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais , do município, JACARAÚ, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Auseni Augusto de Araujo representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Ferdnando de Oliveira Coriolano - Prefeitura Municipal de Jacara?
JOÏ FERNANDES PESSOA FILHO - C•ARA MUNICIPAL DE JACARA?
JOS?ALVES DA SILVA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
JOSINALDO FERNANDES - PREFEITURA MUNICIPAL
Luciano Antonio Pessoa - Prefeitura Municipal de Jacara?
SEVERINO DO RAMO SILVA - ASSOC. COMUNITARIA RENASCER
Severino Pinheiro - EMATER
VALFER COSTA FLOR?CIO DE CARVALHO - C•ARA MUNICIPAL DE JACARA?

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 JACARAÚ 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.
A Presidente da CMGE abriu os trabalhos saudando a todos em seguida, fez a leitura da Ata de Formação da CMGE e apos aprovada por todos os
presentes passou a comentar os assuntos pendentes de Base Territorial. Exclaresceu que o Censo Demografico 2010 será realizado com a colaboração da
sociedade institucional e a representatividades dos cidadãos(as) do Município através das CMGE. Também informou que conhece as  tem pendências nos
limites entre os Municípios de Pedro Regis no Distrito do Timbó e de Pedro Regis e Macedo.

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: Através de informações do Sindicato Rural, e também da rádio comunitária de Jacarau.
Apoio de líderes local: Sim da CMGE

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, através do Vereador Walfer que previamente confirmará o IPAM
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Biros, estantes e cadeiras.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): ficou com 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: Nas escolas Municipais e outros centros de treinamentos do Município.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim



Comunicação (telefone, banda larga, fax): se não houver no Município, fica por conta do IBGE

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Representantes que estavam presentes na reunião anterior e não constam na Ata. Ferdinando de Oliveira Coriolano rep. da Prefeitura e Luciano Antonio
Pessoa secretário da Agricultura. Como também deve ser alterado o nome do vereador Valter Costa Florencio de Carvalho para Valfer Costa de Florencio
Carvalho.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Como se tratava da Base Territorial, foi apresentado um croqui do Distrito do Timbó,(único pronto nessa data), que encontra-se dividido para os Municípios
de Jacaraú e Pedro Regis. Os debates estão voltados para a pop. do Timbó, onde o vereador Valfer alega que os gastos nas áreas de saúde e educação são
custeados por Jacaraú. Acrescenta que existe um abaixo assinado com mais de novecentos assinaturas com a pop. que não foi recenseada no Contagem
2007,o presidente da EMATER diz que a pop. da área não compensa o ônus para o Município, diz também que os limites estão corretos, contudo a
população ignorou a Lei de divisão do Município quando se deu o desmembramento. Para a representante do IBGE isso não será definido pelo orgão
-porque não nos compete essa função. Que existe um Convênio IBGExINTERPA que irá tratar exclusivamente de Divisas Intermunicipais, e que a pop. pode
aproveitar todos os documentos existentes e os leve ao poder legislativo, já que existe um direito histórico de cidadania da população.  O vereador Valfer
questiona o limite que da acesso ao assentamento Novo Salvador e sugere que os pontos sejam revisados. A fim de exclarecer mais algum ponto conflitante,
a coordenadora de área fez a leitura do MME junto a Lei descritiva do Município, chegou-se a conclusão de que os Limites estabelecidos na Lei estão
corretos. 

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.


