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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 30 dias do mês de Outubro de 2009, às 10, no Câmara Municipal, do município, ITAPORANGA, 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:

ANT?IO ROBERTO VIEIRA DA SILVA - UMACRI
DAMIÏ BRAZ - AMACS - ASSOCIA?O MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITRIOS DE SA?E
ELIZABETE JUCA DE ARA?O FERREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - C•ARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
JOS?NILTON TOLENTINO LEMOS - LOJA MA?NICA 20 DE OUTUBRO
RITA DE CSSIA DE PAULO RAMALHO - 7ª GER?CIA REGIONAL DE ENSINO
ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA - CONSELHO TUTELAR
SEBASTIÏ RODRIGUES LEMOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
SEVERINO SOARES DE ARA?O JUNIOR - CDL - C•ARA DE DIRIGENTES LOJISTAS
VICENTE TOBIAS DE SOUSA FILHO - CENTRO ESP?ITA JESUS DE NAZAR?
WENDELL MAX RIBEIRO XAVIER - 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 ITAPORANGA 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 de Atualização da Base
Territorial, mas não foi possível a apresentação dos referidos mapas, em virtude dos mesmos estarem em fase de digitalização, motivo pelo qual o
Presidente pediu desculpas pela não apresentação.
Questões inerentes aos limites municipais de Itaporanga foram abordadas na reunião. O município não dispõe de uma legislação específica que trate destes
limites, muitas das leis estão desatualizadas, o que vem gerando dúvidas na sua interpretação, ocasionando assim, muitos transtornos para o IBGE em suas
pesquisas. São registrados áreas litigiosas nos limites intermunicipais de Itaporanga com: Piancó; Santana dos Garrotes, São José de Caiana e Boa Ventura.
Por estes motivos foi acordado entre os membros a criação de uma "mini-comissão" formada  para tratar do assunto junto ao prefeito Djaci Farias Brasileiro e
propor a criação de uma nova legislação que redefina esses limites, esta comissão foi composta pelos seguintes membros: o presidente da comissão
Francisco de Assis Nóbrega, Herculano Pereira Sobrinho representante da Câmara Municipal, José Nilton Tolentino Lemos representante da Loja Maçônica
20 de outubro, Antônio Roberto Vieira da Silva representante da UMACRI, Sebastião Rodrigues Lemos representante da Prefeitura Municipal e Vicente
Tobias de Sousa Filho representante do Centro Espírita Jesus de Nazaré.
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, para que se necessário, através de ofício o município possa reinvindicar a revisão de seu território
e tomar as devidas providências legais junto a Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba.
Outro assunto tratato foi a sugestão por parte do representante do IBGE, a colocação de placas que identifiquem as ruas recém denominadas na zona
urbana, medida esta que facilitaria a atualização dos mapas urbanos e consequentemente o trabalho dos recenseadores e supervisores, como também não
seria um benefício somente para o IBGE, e sim, para toda a população e as instituições representadas neste município.

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?
Espaço na mídia: Divulgação na Rádio Comunitária Local Boa Nova FM e o Jornal de Circulação Regional Folha do Vale.
Apoio de líderes local: Através da internet por meio de Blogs Locais e nas escolas de nível médio

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?
O posto de coleta será instalado na própria Agência do IBGE.

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: Através de sua representante a 7° Região de Ensino compromete-se a disponiblizar o seu auditório.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O auditório já dispõe de todo mobiliário.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foi convidado para participar desta reunião através de seu representante da AMACS -ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi tratado o desenvolvimento de uma estratégia para divulgação do Censo Demográfico 2010 envolvendo os Agentes Comunitários de Saúde, os meios de
comunicação, a Secretária de Educação do município assim como a 7ª Gerência Regional de Ensino. 
Ficou acertado que os Agentes de Saúde serão orientados em reuniões posteriores e também foi sugerido pelos membros palestras informativas nas escolas
do município sobre o Censo Demográfico 2010.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Foi sugerido na última reunião a inclusão na CMGE de representantes da Igreja Católica e Igreja Batista, os convites foram emcaninhados para estas
instituições, no entanto, nenhum representante compareceram a reunião.

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.


