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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 28 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no Secretaria da Educação, do município, MARCAÇÃO, 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:

Ana Lucia Tavares dos Santos - Correios e Telegrafos
C?o Costa de Carvalho - Prefeitura Muncipal
Francisco de Sousa Satos - Igreja Evang?ca Assembleia deDus
Janeide Pereira da Silva - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marca?
Lenira Gabriela de Azevedo Mayer - Secretaria da Sa?
Maria Alzineide dos Santos Silva - Prefeitura Municipal
Marta Maria Barreto dos Santos - Cart? do Registro Civil
Rosicleide da Silva Batista - Prefeitura Muncipal

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 MARCAÇÃO 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 abriu os trabalhos saudando a todos e em seguida leu a Ata de Criação da CMGE que após aprovada foi assinada por todos(as). A presidente
fez uma retrospectiva da reunião anterior e tratou de responder as pendências que pairavam como dúvidas para os representantes da CMGE. Feito isso,
resgatou um pouco das divisas municipais, inclusive da informação dos participantes e de que o Perímetro Urbano que vem sendo utilizado esta contido
dentro da Reserva Indigena. Ficamos de verificar com a Base Territorial se há algum impedimento legal a aplicabilidade da mesma. Com relação ao local
para funcionamento do Posto de Coleta há interesse da Prefeitura, por intermedio do Sr. Celio, de ceder um local apropriado para ceder ao IBGE.Deixamos
data limite para cessão da sala.

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?
Apoio de líderes local: Divulgando na cidade e nas comunidades rurais.

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: Local cedido pela Prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): birôs, cadeiras e estantes.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): internet por conta do 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 públicas do Município



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): mesas, cadeiras e estante
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Banda larga por conta do IBGE.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
EMATER- Robson Cassiano Soares
REPRESENTANTE INDIGENA- José Ciriaco Sobrinho (Capitão)
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS- Janeide Pereira da Silva

   

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
No Município existem muitas áreas de preservação além de TI Terras Indígenas. Observamos que a Base Territorial não registrou as aldeias do Municipio,
como esta em fase conclusiva aguardaremos as devidas correções.

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.


