
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 14;15, no Centro de Convenções FENIX, do município, MAMANGUAPE, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) CENTRO CULTURAL FENIX representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PONTES - IGREJA CATOLICA
FERNANDA LIMA DOS SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL
GERLANDIA DA COSTA NASCIMENTO - CONSELHO DE MULHERES TRABALHAORAS RURAIS
GLEDSON DE JESUS JUNIOR - PREFEITURA MUNICIPAL
MARIA DA PENHA DA SILVA - ASSOCIACAO RURAL COMUNITARIA
MARIA DO LIVRAMENTO BARBALHO DA S BEZERRA - FAPEMA
MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO ANDRADE - SECRETARIA CULTURA
MARIA TEODOSIO DOS SANTOS - PASTORAL DO IDOSO
ROSIMARY ANDRE DE MELO - CENTRO CULTURAL FENIX

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 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.
A reunião foi aberta pela presidente da CMGE ea Coordenação de Área do Município de João Pessoa - Marfisa Maria Teixeira. Em seguida Propoe-se a
leitura da Ata anterior e aprovação e finalizou-se com o ato de assinatura dos presentes e representados dos orgãos. Fez-se um breve relato da reunião
anterior, explicando a ausência de Mapas de Setores, croquis dos Povoados/assentamentos, devido o SBT não ter concluido em tempo hábil para reunião. 

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: Radio AM e FM, Rádio Comunitária
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
Material Promocional

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Cedendo o espaço físico de forma que possibilite ao bom desempenho dos trabalhos e que aloje a quantidade mínima requesitada de dez
servidores na área.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cessão de mesas, birôs e cadeiras para o Posto de Coleta.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Banda Larga por conta do IBGE
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
Comunicação (telefone, banda larga, fax): em parte

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Observa-se que a reunião teve baixa participação em relação a anterior. Entretanto conseguimos resgatar os assuntos anteriores, mesmo porque, os
representantes que participaram anteriormente mandaram seus representantes.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Além do Posto de Coleta, voltou-se a falar das questões de limites legais que estão representados na Lei, e limites que a população elege como sendo parte
do Município. Nosso papel enquanto representantes do IBGE é  esclarecer a população os limites definidos em Lei, deixando cloro as questões que
envolvem litigios e que os mesmos serão tratados através do convênio firmado entre os orgãos do Estado representado pelo INTERPA, no federal o IBGE e o
Poder Legislativo municipal parte interessada no processo.  Outro assunto pautado foram as incrições do PSS para Coordenação de Subárea, ACM e ACS
no Município. Existe um número reduzido de inscritos e que a comissão poderia colaborar divulgando nas comunidades e em locais de grande circulação de
pessoa.

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.


