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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 21 dias do mês de Dezembro de 2009, às 11:30, no Sala de Reunião da Administração e Finanças, do município, PARATINGA, Estado BA, foi realizada
a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Ana Maria Lôbo de Mélo representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

ARIST?ELES GOMES DE S@ - PREFEITURA MUNICIPAL
ED?IO XAVIER SOARES - PREFEITURA MUNICIPAL 
FLVIO CARINHANHA PINHEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA
JORGE ANT?IO RODRIGUES DOS SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL
JOS?AUGUSTO SOUZA MIRANDA - PREFEITURA MUNICIPAL 

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 PARATINGA 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 sanada tõdas as duvidas com referência a BT e apresenta aos membros da Comissão os novos Limites de Paratinga com Ibotirama e Oliveira dos
Brejinhos, onde o Dr. Edesio Xavier, Advogado da Prefeitura,como já tinha conhecimento da situação de Paratinga com Oliveira dos Brejinhos, que na
contagem da População em 2007, foi feito um acordo entre os Senhores Prefeitos deParatinga, Ibotirama e de Oliveira dos Brejinhos, achou por bem, que o
sr. prefeito solicitasse da SEI o acordo que foi encaminhados pelos mesmos em 2007.

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: Foi feito através de carro de som local e rádias Bom Jesus AM e Bahiana FM

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

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): mobiliário

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



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Do grande apoio  que o Sr. Prefeito juntamente com os membros da comissão que quer da para realização dos censo/2010 com ajuda ñ só do Posto de
Coleta como também de chegar os Recenseadores até os setores Rurais, com ajuda de transportes e combustivel.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

 Todos os membros foram convidados inclusive o Sr. Prefeito, que teve necessidade de ie em Salvador hoje. Os demais membros justificaram o motivo da
ausência.

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.


