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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 27 dias do mês de Novembro de 2009, às 15:30, no Auditório da Secretaria da Educação, do município, SANTA RITA, 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:

ELITON ALVES PEREIRA - SECRETARIA DE EDUCACAO
ERIVAN PEREIRA DA SILVA - ASSOCIA?O DOS MORADORES DO BAIRRO DOS MUNICIPIOS
FABIANO QUEIROGA DA SILVA - EMATER
FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - ASSOCIA?O DE MORADORES DE AMIGOS DE GARGAU
GILVAN DOS SANTOS CASTRO - USAC
ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO - SECRETARIA DE FINAN?S
TONE MARINHO GONDIM - SECRETARIA DE FINANCAS

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 SANTA RITA 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 Cordenadora da àrea abriu os trabalhos saudando a todos(as), apresentou desculpas por ter chegado atrasada devido ao acidente ocorrido com os dois
sub-áreas -inclusive o de Santa Rita Marcos Caetano. Em seguida solicitou um colaborador(a) para relator(a) da Reunião.Concluída essa parete,  passou a
Leitura da Ata de abertura das CMGE's que após aprovada foi assinada por todos(as)os presentes.
Em seguida, se fez uma retrospectiva da reunião anterior com ênfa-se a situação da Base Territorial que encontra-se em fase de conclusão. A questão dos
limites com o Município de Bayeux, foi tratada de forma muito clara que o IBGE ira realizar a pesquisa tomando por base o MMDE elaborado a partir da Lei
de Criação do Município.

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: Através de Rádios comunitária e das rádios AM e FM do Município.
Apoio de líderes local: Não foram manifestados

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: Cedendo o prédio para alojar o Posto de Coleta sede da Subárea de Santa Rita
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim mobilia necessária aos Supervisores e ACM e Sub-área de Santa Rita.
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? 
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): cadeiras e datashow

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Participaram outros orgãos e sociedade civil, entretanto não fizeram cadastros de participação.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O assunto pautado tratava do PSS, no momento da reunião já haviam encerrado as inscrições, entretanto, informamos o número de inscritos e a quantidade
de vagas existentes. Quanto a cessão do prédio para funcionamento do Posto de Coleta ficou decidido que o poder municipal vai ceder o prédio em parceria
com o IBGE. A questão mais discutida ficou em torno dos limites Municipais entre Santa Rita e Bayeux. Nesse caso, deixamos bem claro que essa questão
deverá ser levada pelos representantes locais ao INTERPA, Orgão responsável na Paraíba pelas divisas Municipais. Ao IBGE cabe obedecer o que
estabalece a Lei Municipal, representada cartograficamente nos MMDE de ambos os Municípios em pauta. Exclarecemos os Limites Municipais,
apresentando MMDE em datashow e discutindo com os presentes as localidades representadas, não ampliamos as discussões tendo em vista que a BT não
estava concluída tendo pouco a informar.

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.


