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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 14 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:00, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, do município, SÃO JOÃO DO CARIRI, Estado PB, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) João Coelho de Lemos representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Antonio Ramos de Oliveira - Secretaria de Agricultura
Cristovam Bezerra Rodrigues - C?ra Municipal de Vereadores
Edv?unha de Oliveira - Com?io
Getulio Jos?o Amaral - EMATER - S?Jo?do Cariri
H?o Coutinho de Morais - C?ra Municipal de Vereadores
Jos?obson Brito de Lima - C?ra Municipal de Vereadores
Josefa de F?ma Alves Cantalice - Secretaria de Educa? e Cultura
Manoel do Nascimento Batista Pereira - EMATER - S?Jo?do Cariri
Marcelino dos Santos - Igreja Evangelica Assembleia de Deus
Nivaldo Maracaj?ilho - EEEFM Jornalista Jose Leal Ramos
Roberto Pedro Medeiros Filho - Gabinete do prefeito

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 SÃO JOÃO DO CARIRI 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.
Lida a ata de instalação da CMGE e aprovada pelos presentes.
Questionou-se o limite intermunicipal de São João do Cariri/Gurjão,  na localidade (Povoado) Malhada da Roça. O presidente esclareceu que aquela área
pertence ao município de São João do Cariri, informou ainda que a Base Territorial do IBGE havia realizado as atividades de campo, inclusive coletanto
tracking para formação da  catográfica do povoado.

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?
Apoio de líderes local: Os membros da CMGE se comprometeram e continuar divulgando o PSS neste município.

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: Cessão do espaço físico, bastando para isso o IBGE oficializar a solicitação
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cessão do imobiliário, faltando apenas o IBGE oficializar.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não há possibilidade do atendimento deste ítem.
Segurança: Não há possibiliade do atendimnto desse ítem

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: Cessão de sala de aula na EEEFM, cujo membro é diretor.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A estrutura atende as necessidades do treinamento.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não há possibilidade do atendimento deste ítem.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Por solicitação da CMGE, foram incluidos membros nesta reunião e que serão de grande destaque para o evento.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Presidente da CMGE, informou aos membros que o IBGE (Unidade Estadual da Paraiba) havia firmado convênio com o INTERPA (órgão estadual), com a
finalidade de derimir dúvidas de limites intermunicipal, ponto este bastante aplaudido pelos presentes a reunião.
O chefe do pode executivo, mais uma vez comprometeu-se com o Censo 2010, em dar apoio logistico dentro das possibilidade da edilidade.
Discutiu-se limite intermunicipais com outros municípios e que ficou acertado para que o Coordenador de Sub-área se desloque aos pontos críticos  com
membros da CMGE para mostrar esses limites.
Foi apresentado na reunião Projeto de Lei de criação de um distrito e que já havia sido aprovado pelo poder legislativo,fataldo apenas ser sancionado pelo
chefe do poder executivo.
os membros da CMGE, tem demonstrado estarem motivados a acompanhar e dar transparência aos trabalhos executados no município, pelo IBGE e com
destaque para o Censo 2010.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria Municipal de Saúde.

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.


