
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 09:00, no Auditório da Câmara Municipal, do município, JUAZEIRINHO, 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:

Garibaldi Matias Maracaj? - Secretaria Municipal da Agricultura
Gen?o Rodrigues de Queiroga - EMATER
Jos?atr?o de Oliveira Costa - Secretaria Municipal de Sa?
Marcos Patr?o F?as de Ara? - Prefeitura Municipal 
Paulo Evangelista de Lima - Escola Municipal Severino Marinheiro

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 JUAZEIRINHO 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 comunicado pelo presidente que os mapas (urbano/rural)ainda estava em fase de dititalização não sendo possível apresentar nesta reunião. Também foi
mostrado um mapa municipal estatístico aos membros da CMGE para ver as localidades com problemas de limites.
Juazeirinho/Santo Andre: Cabeça, Currimboque, Mucutu, Poço do Cavalo.
Juazeirinho/Assunção: Unha de Gato(parte).
Juazeirinho/Seridó: Furtuna.

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: Foi divulgado na rádio FM comunitária, Correio e Colégios.

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 Marcos, 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? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: Sim
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
Secretaria Municipal de Saúde - José Patrício de Oliveira Costa

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidente falou também do convênio firmado entre IBGE/INTERPA, para permitir a revisão e ordenação dos limites geográficos dos municípios que se
dividem com juazeirinho.Informou o total de incritos e o dia da realização da prova - 13/12/2009.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Sindicato dos Trabalhadores Rurais - Cláudia Luciana Cavalcante da Costa
Secretaria Municipal de Saúde - Karla Emanuelle M.Vital Oliveira - Enviou representante
Secretaria Municipal de Educação - Simone de Fátima F. Cordeiro - 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.


