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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Outubro de 2009, às 08:30, no Auditório da Câmara Municipal, do município, PEDRA LAVRADA, Estado PB, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Dimas Tadeu de Medeiros representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

Alexsandro dos Santos Buriti - C?ra Municipa
Janiel S?io da Silva Quilidorio - CAGEPA
Jos?lves da Trindade - Secretaria Municipal de Sa?
L? Maria de Souza Marques - Secretaria Municipal de Sa?
Maria da Luz Souto Santos - Secretaria Municipal de Sa?
Maria de F?ma Pereira dos Santos - Secretaria Municipal de Sa?
Maria Jos?a N?ga Fonseca - Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
Milton Galdino Lima - Prefeitura 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 PEDRA LAVRADA 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 informou a CMGE que não foi possível trazer os mapas (urbano/rural) para a 2ª reunião como ficou acertado em razão dos mesmos estarem na
fase de digitalização no IBGE. Mais para verificar os problemas de limites existentes com outros municípios, o presidente levou um mapa municipal estatístico
e pediu para a comissão identificar as
localidades.
Pedra Lavrada/cubati: Serra da Canoa(parte), São Gonçalo, Mulungu, Porcos.
Pedra Lavrada/Nova Palmeira: Piaba, Patos, Logradouro, Carangueijo, Salgadinho, Quixaba
Caldeirão e Bom Bucadinho.
Pedra Lavrada/Parelhas/RN: Cachoeira e Tibirí.

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
Vídeo

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: Foi divulgado através da Rádio Cenecista da cidade de Picuí.

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: Sim - O Sec. de Administração Osvaldo, ficou responsável para falar com o gestor municipal.         
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): 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 - Solicitando do diretor da escola local para treinamento. 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Secretário de Administração (Osvaldo)ficou de falar com o gestor municipal sobre o posto de coleta, mais solicitou que seja enviado ofício solicitando o
local para funcionamento do Posto. 
Foi comunicado a comissão do covênio feito entre o IBGE/INTERPA, cujo objetivo é permitir a revisão e ordenação dos limites geográficos com os municípios
paraibanos. O presidente deixou xerox da matéria com o representante da Câmara Municipal para dar ciente ao prefeito e juntos solucionar os
problemas/limites dos municípios que faz divisa com Pedra Lavrada.   

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
EMATER - Anaelson Costa de Oliveira não compareceu por problemas de saúde - Enviou re-presentante.
Prefeitura Municipal - Roberto Solon de Vasconcelos.
Cartório do Registro Civil - Zilmárcio Cordeiro Rodrigues. 

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.


