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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Outubro de 2009, às 14:00, no Auditório do Centro de Saúde Municipal, do município, RIO TINTO, Estado PB, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Auseni Augusto de Araújo representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

Anderson Alves dos Santos - Universidade Federal da Para?
Elisabete Mandu da Silva - SINSERPMURT
Jocivaldo Cavalcanti de Andrade - Sindicato dos Servidores Municipais
Manoel Ribeiro Oliveira - Igreja Assembl? de Deus
Paulo Sebasti?do Nascimento Junior - Prefeitura Municipal de Rio Tinto
Vanderlucia Bandeira de Souza - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Tinto
Zulmira Ribeiro dos Santos - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Tinto

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 RIO TINTO 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 presidente abriu os trabalhos saudando a todos(as)em seguida convidou para Leitura da Ata da reunião anterior, apos aprovação todos assinaram
juntamente a representante do IBGE. A respeito da Base Territorial não podemos avançar devido ainda estar em fase de desenvolvimento. Em relação ao
PSS discutimos sobre as formas de divulgação o que passaremos ao assunto seguinte.

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: Através da Secretária de Meio Ambiente
Apoio de líderes local: Sim através da sec. da Educação, saúde , e dos sindicatos locais.
Outras formas: Rádio Comunitária.

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 Secretaria do Meio Ambiente da Pref. Municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Inclusive
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Foi dado os meios necessários

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: Cedendo  Auditórios e/ou escolas municipais para tais finalidades
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): inclusive



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Observou-se uma rotatividade entre alguns membros da Comissão, entretanto a essencia dos contedos discutidos não modificou nem causou prejuízo ao
desenvolvimento dos trabalhos.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram discutidos diversos temas, inclusive ao tipo e posto de coleta que deverá ser disponibilizado ainda em janeiro e, a Prefeitura através da secretária do
meio ambiente garantiu de forma decisiva para o funcionamento do posto.

Discutiu-se a questão do Cadastra das Aldeias Indigenas na Base Territorial que até a presente data não verificou-se esses registros.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Até a presente data a Camara Municipal não enviou representantes.

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.


