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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 16 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:30, no  Teatro Municipal, do município, MONTEIRO, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) João Coelho de Lemos representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Antonio de P?a Bezerra - Prefeitura
Corizandra de Lima - Ex-Recenseadora
Davi Rodrigues de S? - Primeira Igreja Batista
Francisco de Almeida Neto - EMATER
Inacio Teixeira de Carvalho - C?ra Municipal de Vereadores
Jailton Justo de Sousa - M?a e Comunica? Visual

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 MONTEIRO 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.
O presidente destacou os principais pontos descutidos na reunião de instalação da CMGE, dando ênfase ao PSS que foi prorrogadas as inscrições pela
internet até o dia 25 de outubro. Apesar de ser lida a atá, não colocou a ata para apreciação dos membros tendo em vista  que só  dois membro que
participaram da referida reunião estavam presente.

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?
Nenhum membro manifstou-se em dá apoio a divulgação do PSS

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?
Não. Por quê?
Nenhum membro manifestou-se sobre o assunto

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? 
Não. Por quê?
Nenhum membro manifestou-se sobre o assunto.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram incluidos novos membros

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram discutidos temas referente a qualidade dos censos, principalmente pelo representante da EMATER.Este cobrou participação efetiva tanto do pode
legislativo quato do pode executivo.



Apresentamos a lei do perímetro urbano e informamos que as coordenadas geográficas que estão descrita na lei não confere quando verificamos em
campo.Ficou acordado para que no dia 19 de outubro os membros fossem coletar novas coordenadas para que o pode executivo junto com o poder
legislativo alterasse a lei, porém os membros não compareceram no horário acordado.
Distribuimos o texto com a síntese do município e para finalizar, assimistimos o vídeo Institucional. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Mais uma vez o chefe do poder executivo foi convocado e não compareceu e nesta reunião nem representate mandou.
Secretaria de Educaão.
Secretaria de Saúde

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.


