
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 10:30, no Câmara Municipal, do município, IGARACY, 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:

FRANCISCA SALVIANO DA SILVA - SECRETARIA DE EDUCA?O
GUILHERME SOUZA BRASILEIRO - ASSOCIA?O DOS AGENTES DE SA?E DE IGARACY
HUGO CARNEIRO CHAVES - PREFEITURA MUNICIPAL
JOS?NILTON DE SOUZA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
MANOEL CESAR ALVES DE FARIAS - C•ARA MUNICIPAL
ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA - SECRETARIA DE SA?E
ROSEMEIRE DINIZ DE SOUSA - CONSELHO TUTELAR
VALMARCK LINHARES DE MEDEIROS - 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 IGARACY 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.
Os membros da comissão levantaram questões a respeito dos limites do município de Igaracy com Piancó, Aguiar e Itaporanga. Com relação aos municípios
de Piancó e Aguiar foi explicado que o IBGE está respeitando a lei de descrição do território e que apesar da pressão dos demais municípios Igaracy não
está sendo prejudicada no que diz respeito à contagem de sua população, a situação assim prosseguirá neste próximo Censo Demográfico caso não haja
mudanças na legislação. No caso de Itaporanga a lei também está sendo respeitada, a população que apesar de ser assistida por Igaracy pertence
físicamente a Itaporanga. Os membros foram orientados a se caso houver interesse, acionar através de ofício o INTERPA para a revisão dos limites
territoriais.

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: Foi sugestionado a divulgação do PSS através da rádio Cidade Fm de Piancó.
Apoio de líderes local: Fixação de cartazes nas escolas, sindicato e prefeitura.

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: A prefeitura disponibilizará espaço para instalação do Posto de Coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura também disponibilizará o mobiliário necessário.

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: Se houver necessidade a prefeitura porverá local adequado.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura também porverá mobiliário caso necessário.



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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Senhor Manoel Claudemi Silva Lacerda representará interinamente o Conselho Tutelar enquanto a Senhora Rosemeire Diniz de Sousa estiver de lincença
Maternidade.
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.
Apesar da ótima sugestão da comissão, não foi encontrado o responsável da rádio que pudesse tratar dos assuntos inerentes a divulgação do PSS.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não 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.


