
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 10:30, no Salão de Reunião do Sindicato dos Trabalhadores, do município, SERRA BRANCA, 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:

Dalvanira Barros Le? - Secretaria Municipal de Educa? e Cultura
Eliane Carvalho Gomes - Secretaria Municipal de Educa?
Jo?Pedro da Silva Diniz - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Jos?eonaldo Lima de Tais - Secretaria Municipal de Agricultura
Josemberg Batista Gomes - Escrit? local da EMATER
Karina Bezerra de Queiroz - Escrit? Regional da EMATER
Luiz Gonzaga de Holanda - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Maria Mendes Gouveia - EEEFM Senador Jos?aud?io
Paulo Sergio de Azevedo Barros - C?ra Municipal de Vereadores

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 SERRA BRANCA 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 da reunião de instalação da CMGE do município,a qual foi aprovadas pelos 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

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: O jornalista da Rádio FM Independente do Cariri comprometeu-se continuar divulando

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: Apesar da ausêcia do representante do executivo, houve compromisso  para conseguir espaço físico.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim, também houve compromentimento de membros da CMGE.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não há possibilidade de atendimento.
Segurança: Nãohá possibildade de atendimeto.

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: Sim, tanto no Sindicato como nas Escola 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim, pois nas escolas já existe infraestrutura para tal finalidade
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não há possibildade de atendimeto deste ítem



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram incluidos novos membros 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidente da CMGE, descorreu sobre o convênio firmado entre o IBGE e o INTERPA(Ógão Estadu) com a finalidade deste último venha a esclarecer as
dúvidas de imites intemnicipais.
O presidene do Sindicato Rural apresentou cópia da lei de criação do município de Serra Branca, documento este que mantém guardado na sede do
Sindicato.
Mais uma vez o presidente da CMGE esclareu que o povoado do CARMO será recenseado para Serra Branca, mas se houve mudança na legislação o IBGE
tem como transferir a população de imediato.
Os membros da CMGE, demonstraram interesse em participar da CMGE e divulgar as atividades cencitaria no município
Apesar da ausência de representante do gabinete, os membros se comprometeram em intercede para a que o IBGE consiga espaço físico para instalção do
posto de coleta.
O presidente da CMGE, enfatizou que ainda este ano estará retornando ao município  com a finalidade de oficializar  o pedido de apoio por parte do
executivo ao Censo 2010.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Gabinete do Prefeito.
Secretaria 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.


