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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 20 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:00, no Câmara Municipal, do município, PITIMBU, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Marcos Caetano de Araújo representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Euzir Cristovam Menezes - Secretaria de Educacao 
Janaina Silva de Santana - Associacao Rural Abiai
Jaques Ferreira dos Santos - Sindicato dos Trab Rurais
Joelson de Pontes - Conselho Tutelar
Marco Aurelio Celani de Abreu - Camara Municipal
Maria da Conceicao de Pontes Sales - Secretaria da Saude
Ronaldo Alan do Nascimento - Associacao de Moradores

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 PITIMBU 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.
      Foi feita a leitura da Ata anterior que no momento foi aprovada pelos presentes. O Presidente da comissão relembrou mais uma vez o objetivo, a
responsabilidade  e a importância da CMGE. Foi feito esclarecimento a respeito dos limites intermuncipais  e a malha intramunicipal de Pitimbu. Foi feito
esclarecimento dos dados coletados pelo IBGE com relação aos dados registrados pela Secretaria de Saúde. 

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: Colocando carro de som de propaganda na cidade.
Apoio de líderes local: Divulgação na suas áreas de trabalho.
Outras formas: Colocar cartazes nos lugares mais movimetados da cidade.

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: O Presidente da Câmara disponibilizou o espaço físico para o posto de coleta e todo equipamento
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Disponibilizou o mobiliário necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será definido posteriormente
Segurança: Será uma sala onde só terá acesso as pessoas vínculadas ao 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? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: Disponibilizando salas das escolas públicas.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Disponibilizará o mobiliário de acoddo com o número de sala.



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será definido mais tarde.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
       Houve alteração na composição da Comissão com a inclusão dos seguintres menmbros: Euzir Cristovam Menezes - Supervisora da Secretaria de
Educação, Joelson de Pontes - Conselheiro do Cons. Tutelar e Ronaldo Alan do Nascimento - Presidente da Associação José Maria do Lotea. Nova Pitimbu. 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
     Foi esclarecido aos presente que as famílias de Pitimbu que não estão presentes na data do CENSO serão recenseadas conforme os critérios de coleta
do IBGE que este dados serão enviados para o município pertinente que tomou como exemplo, os domicílios de uso ocasional. Foi esclarecido o procediemto
para recensear as pessoas que saem em busca de empregos em outras regiões. Foi explicado o treinamento e as atribuições do ACMe  e dos ACSs, e
importância da pré-coleta. Foi informado sobre o Convênio IBGE/INTERPA, que irão tratar de problema intermunicipais. O presidente da Câmara informou
que fez uma reunião extraordinária para aprovação da lei de Bairros e nomes de Rua e que não foi  aprovação pelo corpo de vereadores da Casa. Foi
apresentado o vídeo sobre a BT, Informou-se sobre o PDA  

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
    Todas as instituições compareceram a reunião.

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.


