
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 08:15, no Escola Municipal Maria Sinharinha de Azevedo, do município, SANTANA DOS GARROTES, Estado
PB, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Elton de Souza Leite representante do IBGE,
com a presença dos seguintes membros:

ANA JUSSARA LOUREN? BATISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTANA DOS GARROTES
CECILIA PEREIRA - SECRETARIA DE SA?E
HELENA BEZERRA RODRIGUES - SECRETARIA DE EDUCA?O
LUCR?IO BEZERRA LEITE - C•ARA MUNICIPAL
MARIA DAS GRA?S PINTO - IGREJA CAT?ICA
MARIA SONARIA CHAVES LUCENA - CONSELHO TUTELAR
SEBASTIÏ OLIVEIRA DE PAULA - PREFEITURA MUNICIPAL
SEVERINO VALDIL?IO VIRGULINO - EMATER

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 SANTANA DOS GARROTES 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 explicados alguns conceitos sobre o trabalho de Atualização da Base Territorial no município. Foi constatado que apesar do município não possuir
nenhuma área de litígio devido a acordos firmados entre os gestores do município de Santana dos Garrotes e Nova Olinda, se faz necessário que seja feito
um memorial discritivo com o território de Nova Olinda e encaminhada para aprovação junto a Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, para que
dificuldades ou problemas que possam ocorrer no futuro sejam evitados, medida esta sugerida na reunião.

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 do programa que a Igreja Católica mantém na rádio comunitária local.
Apoio de líderes local: Através da distribuição do material proomocional em locais de grande circulação de pessoas.

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 prefeitura disponibilizará espaço para instalação do Posto de Coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura também disponibilizará o mobiliário necessário.

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: A Secretaria de Educação poderá ceder espaço adequado se caso for necessário.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Secretária também se dispõe a ceder o mobiliário.



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Para a próxima reunião será convidado um membro que represente a rádio comunitária local, tendo em vista os benefícios que esta instituição pode
proporcionar para a divulgação dos trabalhos Censitários.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Os membros da comissão reclamam não ter recebido o material promocional do PSS em tempo hábil para divulgação e de não terem sido informados sobre
a prorrogação do prazo de inscrição do certame.

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.


