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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 21 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, do município, PINDAÍ, Estado BA, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) ABELARDO DA SILVA NORMANHA representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

CLEIDE GUIMARÅS CARVALHO SOUZA - SECRETARIA DE EDUCA?O
ELIARA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA  - PREFEITURA
IZALDA ALBERTINA REIS GOMES - PREFEITURA
IZANI DANIELA REIS GOMES DODRIGUES - PREFEITURA
LUCIMAR DE SOUZA SANTOS GODRIM - PREFEITURA
ROBERTO CARLOS FIALHO DE CARVALHO - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
SUZELENE MENDES NUNES OLIVEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
VALDITE MENDES PEREIRA - PREFEITURA

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 PINDAÍ 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 dito por Izaida Albertina, que seria o ideal que Pindaí fizesse um acordo com Caetité sobre a parte em litigio. Foi dito pela vereadora Suzilene que o
Municipio de Pindai estar sendo o mais prejudicado.

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?
Espaço na mídia: Divulgando atraves de rádios locais

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: Já foi dito pelo Secretario de Administração que o Sr. Prefeito  vai dar todo o apoio ao 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: Foi dito pela Secretaria de Educação que vai disponibilizar o local para treinamento das equipes.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Usou da Palavra a Vereadora SUZILENE MENDES, dizendo que o Municipio de Pindaí de acordo o representante do IBGE o Sr. Abelardo Normanha



presidente da Comissão,   vai perder população para Caetité, Urandi, Candiba e Licinio de Almeida,  o que vai refletir diretamente no FPM, o municipio já
tinha diminuido a sua população em relação ao censo 2000 para 2007 e agora com essa perda vai agravar mais ainda a situação, recebendo o apoio de
todos os presentes na reunião.

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

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.


