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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 4 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:00, no PREFEITURA, do município, SEBASTIÃO LARANJEIRAS, 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:

CARLOS ALBERTO LARANJEIRA LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL
EDCARLOS SILVA FERNANDES - DELEGACIA DE POLICIA
GERALDO DOS SANTOS GUIMARÅS - PREFEITURA
JAILTON MOREIRA MATOS - CAMARA DE VEREADORES
LUCIANA LEÏ MUNIZ LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÏ LARANJEIRAS
LUCIANO ALVES NASCIMENTO NETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÏ LARANJEIRAS
PAULO ROBERTO DE LIMA TIBO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÏ LARANJEIRAS
VANUZIA SANTOS DE OLIVEIRA LIMA - CONSELHO TUTELAR

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 SEBASTIÃO LARANJEIRAS 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 apresentado pelo presidente da Comissão um novo Mapa com uma nova delimitação com o Municipio de Urandi. A prefeita municipal Dra. LUCIANA
LEÃO ficou muito preocupada com a noticia não muito agradavel para o municipio, dizendo que o municipio ja vive com muita dificuldade, ainda mais agora
perdendo população, pois o municipio vive praticamente do repasse do FPM. É um municipio muito pobre, não tendo nenhuma industria para poder beneficiar
dos seus impostos A prefeita disse que vai pedir explicação à SEI sobre o assunto.

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 nos meios de comunicação.

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: Segundo a prefeita vai ceder o posto de coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Idem

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: Segundo a prefeita vai colaborar no espaço fisico.

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



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Todos os membros da CMGE apoiaram as palavras da prefeita sobre a alteração do limite municipal com Urandi, dizendo que o municipio de Sebastião
Laranjeiras será bastante prejudicado.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Sindicato dos trabalhadores Rurais.
Poder 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.


