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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:30, no Câmara Municipal, do município, NOVA OLINDA, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Elton de Souza Leite representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
JUCILENE EN?S DE SOUSA - IGREJA CAT?ICA
JUDIVAN LIMA DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL
MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO - SECRETARIA DE EDUCA?O
SANDOVAL LOPES SIQUEIRA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
SEBASTIÏ BRAZ DA SILVA - C•ARA MUNICIPAL

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 NOVA OLINDA 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.
Foram apresentados os conceitos sobre a Base Territorial bem como o seu andamento no município de Nova Olinda, evidenciando que houve a necessidade
da divisão de um dos setores da zona urbana devido ao aumento de domicílios, mas sem nenhuma dificuldade para a conclusão de tal tarefa. Com relação
aos limites do município algumas questões sobre o trabalho de cobertura foram levantadas pelos membros, sendo explicitados os critérios e conceitos
estabelcecidos para a realização de um Censo Demográfico.
O convênio firmado entre as Instituições INTERPA e IBGE foi abordado, os membros foram orientados a se caso houver alguma área que necessite ser
revisada, os representantes do poder Executivo ou Legislativo devem através de ofício procurar o INTERPA para as devidas providências.

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: Divulgação na rádio comunitária local e na igreja católica.
Apoio de líderes local: Distribuição e fixação do material promocional nos Correios, Prefeitura e escolas.

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: A prefeitura através de seu representante afirmou que disponibilizará o espaço necessário.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura também disponibilizará o mobiliário.

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: Se caso houver necessidade a prefeitura cederá espaço adequado para instrução das equipes.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): também havendo a necessidade a prefeitura cederá o mobiliário.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
Para a próxima reunião será convidado um representante da rádio comunitária local, tendo em vista os benefícios que esta instituição pode proporcionar para
a divulgação dos trabalhos Censitários.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Os membros da comissão reclamam não ter recebido o material promocional do PSS em tempo hábil para divulgação e de não terem sido informados sobre
a prorrogação do prazo de inscrição do certame.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não esteve presente nesta reunião o Senhor Edivaldo Pinto Ramalho que representa a Emater local.

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.


