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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:00, no Auditório da Biblioteca Municipal, do município, CAMPO ALEGRE DE LOURDES, Estado BA, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Manuel Lamartin Montes representante do IBGE, com
a presença dos seguintes membros:

Anderson da Silva - Prefeitura Municipal
Claudivon Silva - Prefeitura Municipal
Deusvaldo Almeida Dias - Prefeitura Municipal
Dorismar Rocha - Cooperativa dos Apicultores de Campo Alegre de Lourdes
Fredson Dias Borges - Prefeitura Municipal
Idevaldo Macedo - Prefeitura Municipal
Juvenal Campos Braga - Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
Lioneto Lopes Alves - ADAB - Ag?ia Estadual de Defesa Agropecu?a da Bahia
Maruzinho dos Passos - C?ra de Vereadores

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 CAMPO ALEGRE DE LOURDES 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 representante do IBGE mostrou o MME de C.A. de Lourdes com o limite traçado pela SEI, destacando que no limite com Pilão Arcado a reta está
deslocada em torno de 1km em direção de Pilão Arcado, beneficiando C.A. de Lourdes, o Sr. Prefeito demonstrou que o município não tem interesse nesta
área que pertence a Pilão Arcado e que portanto deve assumir a responsabilidade pelo atendimento à população que nela reside. Como perdurasse a dúvida,
se neste mapa as localidades de Bom Jesus dos Campos,Lagoa dos Bois e Lagoa do Chico Jurema, administradas por C.A. de Lourdes ficariam em seu
território, desde quando não aparecem no mapa, o representante do IBGE comprometeu-se, na próxima reunião da CMGE, a trazer o GPS e reambular as
três localidades para tirar a dúvida.

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?
Apoio de líderes local: Os vereadores presentes e os representantes da prefeitura farão a divulgação
Outras formas: Divulgação nas comunidades locais pelos presentes

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: OK
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Ok
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não existe disponível no município. O único recurso é a internete da Vivo com 100kbps

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: OK
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): OK
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Indisponível no município. O único recursos é a internet da Vivo com 100kbps

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram incluídos entre os participantes da comissão mais três membros: Maruzinto dos Passos, Fredson Dias Borges e Idevaldo Macedo.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A CMGE questionou o fato da área urbana estar completamente defasada e servir de crítica por parte da população pelo fato de só apresentar 6.000
pessoas, quando se sabe que têm muito mais.O representante do IBGE orientou os presentes à aprovarem um lei municipal definindo a área urbana.
Comprometeu-se a levar o croqui que integra o PDU municipal, para o coordenador da Base Territorial, para, se ainda for possível, demarcar um limite
urbano para fins censitários, para atender à preocupação da Comissão.

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.


