
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 15:00, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, do município, SUMÉ, 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:

Jaqueline Vieira S Oliveira - Radio Cidade Sume
Jeffeson Figueiredo Menezes - C?ra Municipal de Vereadores
Ju?a Barros de Brito Paulino - Secretaria Municipal de Sa?
Maria de F?ma de Alc?ara Araujo - SEDUC

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 SUMÉ 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.
O presidente da CMGE,destacou os principais pontos discutidos na reunião de Instalação, dando ênfase ao PSS, fformado que as incrições foram
prorrogadas até o dia 25 de outubro pela interne. Deixou de colocar a ata para apreciação, tend em vista a ausñcia dos membros que se fizeram presentes
na referida 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

2.2. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE para divulgação do PSS ?
Não. Por quê?
Nenhum membro presente se comprometeu em vulgar o PSS.

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?
Não. Por quê?
Nenhum membro presente se manifestou sobre o assunto

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? 
Não. Por quê?
Nenhum dos membros presentes se manifestou sobre o assunto

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram incuidos novos membros.
Para as próximas reuniões deverá ser convidados mais membros (Igrejas, EMATER, Sindiato etc).

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A representante da secretaria de saúde enfatisou que dispõe de levantamentos por faixa etária de idosos mas que diverge das informações d IBGE. Informou
ainda que o Ministerio da Saúde só reconhece os dados do IBGE, para fins de planejamento.



O representane da Câmara municipal de vereadores destacou que existe divergência de limite intermunicipal entre Sumé/Amparo,nalocalidade Poço Escuro. 
O presidenteda CMGE, discorreu sobre o convêio firmado entre o IBGE e o INTERPA(órgão estadual, sendo este último a responsqbilidade de esclarecer
dúvidas de limites intermunicipais.
O presidente da CMGE, apesar de nenhum dos membros presentes terem se manifstado no apóio logístico para montagem do porto de coleta, enfatisou que
estará retornando ao município ainda este ano para formalizar este apóio junto ao poder executivo.

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

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.


