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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 27 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:30, no  Câmara Municipal, do município, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, 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:

Clarindo Geraldo Nunes Rolim - Prefeitura Municipal
Claudemir Fran?dos Santos - Prefeitura Municipal
Fabiana Alves In?o Ferreira - Secretaria de Educa?
Francisco Francione Mendes Pereira - Secretaria de Obras
Manoel Soares de Sousa - Uni?das Associa?s Rurais e de Bairros
Ricardo Luiz Cavalcanti do Nascimento - C?ra de Minicipal

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 JOSÉ DE PIRANHAS 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.
Foi lida a ata da reunião anterior e aprovada pelos membros presentes.

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: Foram amplamente divulgados e, a comisssão teve papel fundamental no processo final.

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 secretaria de educação ficou de levantar um local ideal para o posto de coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Inclusive com disponibilidade desses equipamentos.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Há possibilidade de disponibilizar-se um telefone.
Segurança: O posto deverá receber segurança do município.

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 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  SE COMPROMETEU EM DAR TODO A APOIO NECESSÁRIO.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:



Foram discutidos assuntos relativos ao PSS, mostrando o nùmero de inscritos, a quantidade de vagas e que a provas deverão acontecer no dia 13 de
dezembro, muito embora que esses dados sejam preliminares.
Foi mostrado também o vídeo instutucional GEOBASE, de forma que todos tivessem conhecimento do geoprocessamento cartográfico realizado pelo IBGE.
Não houve nenhum questionamento sobre limites territorias. A comissão solicitou apoio do IBGE para traçar a malha de bairros do município.
Foram apresentados também os últimos números do CENSO agropecuário, divulgado recentemente pelo IBGE.
Com relação ao posto de coleta a comissão aguarda documento solicitando o referido posto. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Apenas o representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais deixou, por problemas particulares, de comparecer a reunião.

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.


