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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 21 dias do mês de Outubro de 2009, às 14:00, no Camara Municipal de Pedro Regis, do município, PEDRO RÉGIS, Estado PB, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Auseni Augusto dde Araújo representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

ANTONIO MIGUEL DA SILVA - CAMARA MUNICIPAL
CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA - CONSELHO TUTELAR
EUGENIO ALVES RODRIGUES - RADIO LITORAL FM 104
JOS?AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
JOSE AUR?IO FERREIRA - C•ARA MUNICIPAL
LENIRA REGISW DA SILVA - REGISTRO CIVIL
LEONIDIO JOAQUIM ANCELMO - CAMARA MUNICIPADE PEDRO REGIS
Wilson Lisboa de Sousa - Secretaria de Saude

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 PEDRO RÉGIS 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 representante do IBGE abriu os trabalhos saudando a todos em seguida leu a Ata de Abertura das CMGE's que após aprovada foi assinada por todos os
presentes. Em seguida fez-se uma retrospectiva dos assuntos tratados anteriormente e discutidos passo a passo desde a cessão do espaço físico para o
funcionamento do Posto de Coleta, passando por o Concurso do PSS até o espaço dos treinamentos que avaliamos ser centralizado em Jacaraú.

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: Por representantes dos programas de saúde da família e sec. da Educação.
Outras formas:  Por lideranças locais dos Sindicatos,

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: Cedido pela Prefeitura Municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Solicitamos mesa, cadeiras, birôs e armários.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Banda larga 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? 
Não. Por quê?
Porque o treinamento devera ser centralizado em Jacaraú.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
Há uma rotatividade de representantes dentro das Secretarias do Municipio e representação da sociedade civil.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram abordados temas com relação a população do Distrito do Timbó que pertence aos Municípios de Pedro Regis e Jacaraú. Há discussões isoladas de
que a População em questão queira pertencer a Jacaraú. Entretanto como trata-se de um tema delicado,orientamos aos representantes que procurassem
com documentos o INTERPA, Orgão estadual para tratar exclusivamente dessa questão. Ao IBGE cabe recensear pela Lei conforme descrita nos Memoriais
cartográficos e na representação do MMDE. Permanecem as discursões de dados de populacionais diferenciados da Secretaria da Saúde com os do IBGE.

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.


