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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 21 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:30, no salão da Camara Municipal, do município, TAPEROÁ, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Germano Bezerra da Nóbrega Junior representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Ana Vilma de Queiroz Barreto - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
Ant? Carlor Fernandes Pimenta - EMATER
ELIENE VIEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
Herick Fabricio Lima Trajano - PREFEITURA MUNICIPAL
Hidelbrando Mizael Farias de Oliveira - SECRETARIA MUNICIPAL DE A?O SOCIAL
M?a Fernanades Vilar - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
Rosinaldo Jos?e Ara? - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
Sebasti?Brito de Ara? - PREFEITURA MUNICIPAL

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 TAPEROÁ 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.
Na reunião de instação da GMGE deste municipio, foi prometido que na proxima seria apresentado os mapas atualizados e digitados para que a comissão
fizesse a sua avaliação, mas o presidente se desculpou por não apresentar os mesmos, por que ainda estavam sendo comfeccionados, e que possivelmente
na próxima reunião estária cumprindo com o prometido. 

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: Está sendo divulgado na radio comunitária o processo seletivo há mais de quinze dias.
Apoio de líderes local: A CMGE se comprometeu a tambem divulgar nos colegios de segundo grau.

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: Tanto o representante da prefeitura, como CMGE se comprometeram.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Tambem o mobiliário será sedido.
Segurança: O prédio com total segurança.

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: Dependendo do período do ano como citado no item 2.5.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Dependendo do período do ano como citado no item 2.5.



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
A inclusão de dois novos membros: ELIENE VIEIRA - Secretária Municipal de Educação e ANTÔNIO CARLOS FERNANDES PIMENTA - Representante da
EMATER - PB.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O presidente comunicou a CMGE que foi firmado um convênio IBGE/INTERPA, cuja a finalidade será esclarecer fisicamente as duvidas de divisas que estão
acontecendo.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Todos compareceram.

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.


