
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 14, no Câmara Municipal, do município, PEDRA BRANCA, 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:

DEM?TENES FRANCELINO DE SOUSA - C•ARA MUNICIPAL
EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
FRANCISCO TEOT?IO SOBRINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
GEUDIANO DE SOUSA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
IRAIDES DE SOUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
LEORIC FERNANDES TEOT?IO - IGREJA CAT?ICA
SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA - CONSELHO TUTELAR

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 PEDRA BRANCA 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.
Os participantes da reunião criticaram os trabalhos realizados pelo IBGE em pesquisas passadas, afirmando que os limites do Município não estavam sendo
respeitados pelos recenseadores, sendo que uma parte da população das localidades da zona rural estavam sendo recenseadas para os municípios de
Itaporanga, Curral Velho e Boa Ventura. Neste caso ficou acordado que as possíveis áreas invadidas teriam atenção redobrada no processo de supervisão
durante o recenseamento. Porém na ocasião, foi comunicado pelo representante do IBGE, que a Instituição seguirá rogorosamente os limites legais em vigor.
Agora, caso a Prefeitura considere que a lei existente não reflete a realidade por questões de conveniência administrativa, ou seja, localidades que são
administrada pelo município, mas que efetivamente se encontram em outro território, orientamos aos representantes dos Poderes Executivo e Legislativo
para fazerem gestão junto ao INTERPA e Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba.
A versão digitalizada do mapa 2007 da zona rural foi entregue a Câmara e a Prefeitura Municipal. 

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
Material Promocional

2.2. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE para divulgação do PSS ?
Não. Por quê?
Na data da realização da reunião as inscrições já haviam sido encerradas.

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 disponibilizará espaço para instalação do Posto de Coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura também disponibilizará o mobiliário necessário.

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: A prefeitura poderá ceder espaço adequado se caso for necessário.



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura também se dispõe a ceder o mobiliário.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
As inscrições já haviam sido encerradas na data de realização da 2° reunião da CMGE, no entanto os membros afirmaram ter feito o máximo possível para a
divulgação do certame.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não esteve presente o Senhor Severino Gerônimo dos Santos, representante da 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.


