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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 19 dias do mês de Outubro de 2009, às 15:30, no Gabinete do Prefeito, do município, SÃO FÉLIX DO 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:

Agnelo Braga Neto - Pol?a Civil
Cl?io Silva Nery - Prefeitura
H?io Jos?strela Ramos - Poder Executivo
Hip?o Ara?Moura - Secretaria de Meio Ambiente 
Marinaldo Magalh? Carneiro - Secretaria Municipal de Educa?
Roberto Alves Nunes - Loja Ma?ica Uni?Fraternal do Corrente
Valter Neri Gomes - Secretaria de Agricultura
Vilma Oliveira Ramos da Rocha - Secretaria Municipal de Educa?

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 SÃO FÉLIX DO 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.
Continua a preocupação no que se refere aos limites do município, sendo que até o momento os orgãos responsáveis não tomaram nenhuma providência.

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:  Membros da CMGE.
Outras formas: Carro de som nas vias públicas e nas unidades escolares. 

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: Sala adequada
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O necessário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Ramal Telefônico e ponto de Internet
Segurança: Disponível no município

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: Salas de aula
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Já exixtente
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Admissão de um assessor da Prefeitura, Sr. Cláudio Silva Nery.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A CMGE do município de São Felix do Coribe, decidiu encaminhar ofício à representante da SEI nos termos a seguir:

COMISSÃO MUNICIPAL DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
SÃO FÉLIX DO CORIBE ? BAHIA
São Félix do Coribe-BA, 19 de outubro de 2009.
Prezada Senhora,
Tendo em vista o andamento dos trabalhos preliminares para realização do CENSO 2010, neste Município, esta CMGE e o representante do IBGE, tem
como principal preocupação à definição dos limites geográficos, visto que os mesmos divergem da abrangência administrativa, chegando a um total de
aproximadamente 36 localidades rurais e povoados que são atendidos por este Município e estão geograficamente localizadas no território dos municípios
vizinhos.
Salientamos que aqueles municípios não têm interesse administrativo sobre estas localidades devido a dificuldade de acesso entre outras e que os
moradores são atendidos em todos os âmbitos por este Município desde a sua criação, tendo as organizações locais, solicitado diversas vezes ao Poder
Executivo providencias no que diz respeito a inclusão de suas localidades no território deste Município.
Diante do exposto vimos solicitar a V.Sa. que providencias sejam tomadas para que o CENSO 2010, neste Município, seja feito sobre a área de atuação
administrativa.

Cordialmente,

CMGE: 
Comissão Municipal de Geografia e Estatística.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Poder Legislativo Municipal e SAAE.

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.


