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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 20 dias do mês de Outubro de 2009, às 15:00, no AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, do município, SERRA GRANDE, Estado PB, foi realizada
a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) FRANCISCO DE ASSIS NÓBREGA representante do IBGE, com
a presença dos seguintes membros:

FRANCISCO PEREIRA LIMA - EMATER
JOÏ BOSCO CAVALCANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
JOS?NAILTON NUNES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
MARIA APARECIDA PEREIRA ALEXANDRE - CONSELHO TUTELAR
MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
MARIA DAS GRA?S ALVES DE SOUSA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
VICENTE CAVALCANTE SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

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 GRANDE 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.
Conforme reunião anterior, ficou agendado a apresentação dos Mapas urbano e rural devidamente atualizado com o Projeto Atualização da Base Territorial,
mas não foi possivel a apresentação dos referidos mapas, em virtude dos mesmos estarem em fase de digitalização, razão porque o Presidente pediu
desculpas pela não apresentação.
Com relação as dúvidas surgidas na reunião anterior, em relação as localidades MACAMBIRA DE CIMA E NICÓ, o representante do IBGE, esclareceu aos
membros da CMGE, que o IBGE seguirá rigorosamente os limites legais em vigor. Caso a Prefeitura considere que a lei existente não reflete a realidade por
questões de conveniência administrativa, ou seja, localidades que são administrada pelo municipio, mas que efetivamente se encontram em outro território,
orientamos os representantes da Prefeitura Municipal para fazerem gestão junto ao INTERPA e Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba para alteração
da legislação em vigor.

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: Divulgação na Rádio Comunitária FM local, Agência dos Correios e Escolas Públicas.

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: O Prefeito João Bosco  presente na reunião, se responsabilizou pela cessão do prédio.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Prefeitura se responsabilizou pelo mobiliário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não será possível o apoio na parte de Comunicação.
Segurança: Sim.

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 Municipal de Educação se compromete em solucionar o problema.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Secretaria Municipal de Educação se compromete em solucionar o problema.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não existe possibildiade.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi comunicado aos membros da CMGE, o convênio assinado entre as duas Instituições, IBGE/INTERPA - Instituto de Terras e Planejamento Agrícola, órgão
Estadual responsável pelos limites geográficos no Estado.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal - Francisco de Assis da Silva
Igreja Católica - Maria da Conceição Neta

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.


