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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 29 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:30, no Câmara Municipal, do município, POÇO DE JOSÉ DE MOURA, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) LAMARTINE CANDEIA representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

ALRINEIDE EGIDIO DE MOURA CASSIANO - SECRETARIA DE SA?E
ANTONIO ANDRADE DE S@ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE TRANSPORTE
JOS?PINHEIRO FILHO - PREFEITURA
LUIZA ANACLETO BARBOSA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
MARIA SALETE DE ANDRADE MOURA - SECRETARIA DE EDUCA?O ESPORTE E LAZER

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 POÇO DE JOSÉ DE MOURA 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 aos membros a Ata da Reunião de instalação, lido e aprovado por unanimidade. As pendências relativas aos limites territoriais foram,
também, discutidos e, foi sugerido que a Prefeitura Municipal fizesse esforços junto ao INTERPA para conseguir viabilizar o projeto em andamento.

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 ?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço na mídia: Foi dinâmica a participação dos membros na divulgação do PSS
Apoio de líderes local: A divulgação atingiu a toda comunidade, inclusive com apoio das lideranças locais
Outras formas: Foram utilizados todos os meios eficazes de divulgação, de forma a que todos pudessem ter conhecer

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 cessão de espaço ficou garantido a partir do momento em que o IBGE oficializar.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Junto com a Cessão do espaço, haverá sim os recursos disponíveis
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Pelo menos o telefone ficou garantido
Segurança: O posto será totalmente seguro

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: Em sendo pólo, o município disponibilizará total infraestrutura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Inclusive
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Inclusive



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
A participação da Igreja Católica, através da Senhora Geralda Maniçoba.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram discutidos assuntos relevantes, entre os quais o PSS, o baixo número de inscritos em função dos problemas relativos à greve dos correios e do
sistema bancário, o Posto de Coleta que servirá de ponto de apoio aos trabalhos do IBGE enquanto houver o Censo 2010, o dia do local das provas, a
contratação do pessoal ACM e ACS, o processo de divulgação para a contratação dos recenseadores que deverá já está sendo trabalhada a partir do
momento em que for disponibilizado os editais, enfim o principal questionamento, os limites territoriais e, neste sentido, ficou decidido que a Prefeitura Local
estará entrando com documento, inclusive já trabalhado com o apoio da equipe da BT do IBGE, junto ao INTERPA, no sentido de rever os limites territoriais
em especial com Triunfo, Uiraúna e SJ do Rio do Peixe. 

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.


