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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 14 dias do mês de Dezembro de 2009, às 10:20, no Plenária da Cãmara de Vereadores, do município, SÍTIO DO MATO, 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:

Alessandro Santos Silva - C?ra Municipal de Vereadores
Almir Cornelioda Silva Rodrigues - C?ra Municipal de Vereadores
C?io Guimar? Cursino - C?ra Municipal de Vereadores
D?o Oliveira Santos - C?ra de Vereadores
Etiene Alves Santos - Prefeitura Mul. Secret?a de Sa?
Helio Nunes Santos - C?ra de Municipal de Vereadores

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 SÍTIO DO MATO 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 apresento para os membros de CMEG e o Sr. Prefeito para que os mesmos tenha conhecimento do novo limite da SEI, o Mapa do Município com e as
alterações sofridas com perca de dois (02) Povoados do Vale Verde, Tubilhão I e II que com esse novo limite foi para o Município de Brejodãndia e também
ganhou de Serra Dourado e Santana (03) três Setor que veio para Sitio do Mato.
O Sr. Francisco Ramos Sodré, Vereador, eleito por esse povoados do Vale Verde, afirmou que essa situação não podia continuar dessa forma que os
moradores dos povoados citados acima não iria conformar com essa situação do mesmo ser transferidos para Brejolândia, que ele com representande tinha
que ver as possibilidades juntamente com os Deputados Estadual e Federal para contorna essa situaçaõ. 

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: Com a divulação do PSS através de carro de Som avisando a nova data do Concurso 13.12.2009 

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: O sr. prefeito se protificou em ceder o espaço juntamente com o mobiliária.

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: O sr. Prefeito juntamente com os membros da Comissão se prontificaram em arrumar o espaço para Treinamento.

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



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:

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.


