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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2009, às 15:00, no Sala da Prefeitura, do município, CORIBE, Estado BA, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Joselino Rodrigues de Souza representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Ailton de Ara?Lopes - Poder Executivo
Amai Sabino de Assis - Secretaria da Agricultura
Francisco Cosme de Ara?Rocha - Camara de Vereadores
Joselia Souza da Cunha - Secretaria Municipal de Educa? e Cultura
Josivander Wanderley Barros Lessa - Poder Legislativo
Zen? de Oliveira Silva - Servi?Autonomo de gua e Esgoto - SAAE

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 CORIBE 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.
As dúvidas continuam com relação aos limites intermunicipais.

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?
Outras formas: Carro de Som

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: Sim
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim
Segurança: Sim

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: Sim
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim

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



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Após a reunião de instalação da CMGE, em 04/08/2009, os membros tiveram ciência das delimitações municipais com a utilização de tecnologia (GPS) e
consequentemente, das inquietudes das comunidades envolvidas, cujas áreas que historicamente eram administradas pelo Município de Coribe desde sua
criação e que após a atualização cartográfica, as localidades de Figueira, Bambu, Riachão, Macambira, Pouso Alto, Govi, Plácidos e Lagoa dos Índios 
passaram a pertencer a outro município (Feira da Mata). Assim como o Povoado de Água do Carmo que historicamente pertencia a Cocos e que com a nova
delimitação passou a pertencer a Coribe, é sabido que a população local terá a mesma reação, ou seja, não aceita pertencer a outro município, alterando
assim a sua identidade. Tais situações ocasionaram em uma Audiência Pública convocada pelo Prefeito de Coribe, através do Edital nº 008/2009 de 17 de
setembro de 2009, vendo a necessidade de comunicar e convidar os Representantes dos Municípios de São Félix do Coribe ? Sr. Prefeito Hélvio Estrela; O
Prefeito de Cocos ? Sr. Alexnaldo Moreira; O Prefeito de Feira da Mata ? Dr. Alex Ronan e o Representante do IBGE ? Sr. Joselino Rodrigues de Souza. A
Audiência Pública foi realizada na localidade de Pouso Alto em 26/09/2009 com a presença do Representante do IBGE ? Sr. Joselino Rodrigues de Souza; o
Representante do Prefeito de Feira da Mata ? Sr. Nailton Pereira de Azevedo (Nana); o Vereador Francisco Pereira Lopes (Meira); O Prefeito de Coribe ? Sr.
José Alves Ferreira; O Vice-Prefeito ? Sr. Paulo de Souza Pacheco; os Vereadores ? Sr. Fabiano Lopes de Assis; Sr. João Nogueira e o Sr. Josivander
Wanderley Barros Lessa (Dico Lessa) ? Presidente da Câmara; os Secretários Municipais ? Sr. Amai Sabino de Assis (Decinho), Alex Silveira Ledo (Geléia),
Ailton de Araújo Lopes; Maria de Lourdes Souza Silva (Marilu) e Wellington Neves de Andrade; Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Coribe ? Sr. Anelito Pereira da Silva, Representantes de Associações e a Comunidade geral, onde foi constatada a insatisfação das comunidades ali
representadas, pois os mesmos não admitem pertencer ao Município de Feira da Mata, alegando que. escola, transporte escolar, saúde, manutenção de
estradas, Bolsa Família, etc. sempre foram mantidos pelo Município de Coribe, não concordando ainda com os critérios utilizados na demarcação do limite
realizados pelo SEI e que pretende-se ser utilizado pelo IBGE no censo demográfico 2010, onde sugeriram que fosse realizado um PLEBISCITO nas
localidades referidas. A CMGE sugere que para tentar solucionar tal problema, ou seja, para que a coleta do censo seja realizada nas localidades referidas,
Os Gestores Municipais de São Félix do Coribe, Coribe, Cocos e Feira da Mata se reúnam e discutam da melhor maneira possível com a presença do SEI,
para que a coleta do Censo Demográfico 2010 seja viabilizado nas áreas. Ressalta-se a gravidade do assunto, visto que o Recenseador de Feira da Mata,
em 2007, foi perseguido pela população local para arrancarem seu instrumento de trabalho (PDA), pois os mesmos não queriam e nem querem ser
recenseados para o Município de Feira da Mata. É imprescindível registrar que o objetivo dessa discussão entre os Municípios o e SEI não é somente para a
coleta do censo 2010, mas também para resolver DEFINITIVAMENTE a situação de limites entre esses Municípios. A preocupação da CMGE é que se trata
de áreas de Reforma Agrária, com aproximadamente 172 famílias assentadas só em Pouso Alto, e que sempre houve litígio nas áreas.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Poder Judiciário e Delegacia de Polícia.

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.


