
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 08, no CÂMARA MUNICIPAL, do município, AGUIAR, Estado PB, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) ELTON DE SOUZA LEITE representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

AGLAH?VERAS DE LIMA LEITE - C•ARA MUNICIPAL
CICERA MAIA DANTAS - PASTORAL DA CRIAN?
JOS?BONIFCIO VIANA NUNES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTVEL
JOS?PEDRO - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
MARIA DE FTIMA PEREIRA - SECRETARIA DE SA?E
SEBASTIÏ RODRIGUES DA SILVA - EMATER

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 AGUIAR 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 apresentado oralmente os conceitos da Base Territorial bem como o seu andamento no município de Aguiar, evidenciando que houve a necessidade da
divisão de um dos dois setores da zona urbana, devido ao aumento de domicílios, mas sem nenhuma dificuldade para a conclusão desta tarefa.
Os membros da Comissão levantaram questões quanto aos limites do município de Aguiar com Coremas e principalmente com Igaracy, afirmando que os
recenseadores não estavam respeitando os limites estabelecidos e que existiam pessoas assistidas administrativamente por Aguiar  e que não estavam
sendo contabilizadas para o município. Foi então esclarecido pelo representante do IBGE os critérios e conceitos estabelecidos para a realização de um
Censo Demográfico. Através do mapa foi demonstrado os limites estabelecidos pela legislação em vigor, não sendo assim, competência do IBGE alterar
legalmente os limites territóriais do município. Caso a Prefeitura considere que a lei existente não reflete a realidade por questões de conveniência
adminitrativa, ou seja, localidades que são administrada pelo município, mas que efetivamente se encontram em outro território, portanto, orientamos aos
representantes da Prefeitura para fazerem gestão junto ao INTERPA e Assembléia Lesgislativa do Estado para alteração da legislação em vigor. Ainda no
caso de possíveis invasões, as áreas reclamadas teriam atenção redobrada no processo de supervisão durante as operações censitárias.

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?
Apoio de líderes local: Distribuição do material promocional em locais de grande circulação de pessoas.

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: Através de seu representante a prefeitura afirma haver a possibilidade de disponibilizar o espaço.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura também disponibilizará o mobiliário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não existe essa possibilidade

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 prefeitura firmou o compromisso de disponibilizar local adequado para treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura também disponibilizará o mobiliário.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Os membros da comissão reclamam não ter recebido o material promocional do PSS em tempo hábil para divulgação e de não terem sido informados sobre
a prorrogação do prazo de inscrição do certame, o que acabou dificultando muito no trabalho de divulgação.
Foram expostas e discutidas algumas propostas de divulgação para as atividades censitárias como a utilização dos Agentes de Saúde que seriam orientados
em reuniões posteriores e também sugerido pelos membros palestras informativas nas escolas do município sobre o Censo Demográfico 2010.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não compareceu a esta reunião a Senhora Maria de Fátima Soares de Oliveira, representante da Secretaria de Educação.

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.


