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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Novembro de 2009, às 11:00, no Auditorio da Biblioteca Municipal, do município, PILÃO ARCADO, 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:

Ademilson Teixeira da Gama - Col? de Pescadores Z49
Alex Rhaley de Souza Granja - Pol?a Militar
Divino Tom?da Silva - Par?a Local
Jos?elson Barrence - ADAB
Jos?ashington de Souza - Secretaria de Agricultura
Juvenal Hon? de Carvalho - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pil?Arcado
Maria Izabel F. dos Santos - Universal
Pedro Alves dos Santos - Associa?s de Moradores
Redovagno Gomes Ribeiro - C?ra de Vereadores
Ricardo F. Barrence - C?ra de Vereadores
Valner Santana - Secretaria de Agricultura de P. Arcado

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 PILÃO ARCADO 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.
Foram rediscutidos os limites municipais de Pilão Arcado com Campo Alegre de Lourdes, Remanso e Buritirama

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: Ok

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): Ok

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



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Novos participantes passaram a integrar a CMGE

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A CMGE diante dos problemas surgidos no último Censo, inclusive com recusa, resolveu solicitar que o IBGE isole dois setores: um na região do Baião (lim.
com Remanso) e o outro na região de Lagoa Bonita (com Buritirama), como forma de resolver definitivamente essa questão. solicita que recenseador seja de
município neutro e que os trabalhos sejam fiscalizados e acompanhados por um representante desta CMGE. Em relação ao novo limite traçado pela SEI na
área de Jatobá com C. A. de Lourdes, solicita que o Sr. Prefeito solicite da SEI o retorno à situação do limite usado pelo IBGE no Censo de 2007.
OBS do relator: Em relação ao primeiro pleito, observou-se em Salvador, que a delimitação traçada pela SEI desloca para Sul o lim. reclamado,
possivelmente atendo à demanda aqui apresentado.

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.


