
Comissão Censitária Estadual

Ata da 2ª Reunião Ordinária

Preparatória da Coleta de Dados

Aos 11 dias do mês de Dezembro de 2009, no Auditório da Fundação Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística – IBGE, Unidade Estadual da Bahia, situado à Avenida Presidente

Castelo Branco, 750, 4º andar, no Bairro de Nazaré, Estado da Bahia, foi realizada a 2ª

Reunião Ordinária da Comissão Censitária Estadual, presidida pelo senhor Artur Ferreira da

Silva Filho, Chefe da Unidade Estadual da Bahia, demais membros relacionados abaixo:

Membros do IBGE:

Hellie de Cássia Nunes Mansur – Coordenadora Estadual das CMGEs

Carine  Bahia  Lannes  Cerqueira  –  Analista  Censitária Gestão  e  Infra  -  Estrutura,

representando Dominique Marie Meduline Dupuit – Coordenadora Operacional do Censo

2010

Joilson Rodrigues de Souza – Coordenador Técnico do Censo 2010

Membros Convidados:

Aldenair Pugas – Chefe de Setor/SETUR

Edelvino da Silva Góes Filho– Chefe de Gabinete /SAEB

Heliana Santos de Araújo – Assessora EPPGG/SAEB/SSA

James Gautério Juliano – Coordenador Jurídico / UPB

Jeferson Sousa Santos – Técnico de Planejamento/EMBASA

Luíza Bairros – Secretária / SEPROMI

Luiz Carlos Santana Filho - Coordenador/SEPLAN

Marcelo Libório Fraga Lima – Coordenador / SEAGRI



Marlene Hurst – Técnico / SJCDH

Raul Etienne Celuque – Coordenador / SAEB /SSA / ASS

Sirius Bulcão – Coordenador/SEPLAN

Tânia Maria L. Caffé – Chefe de Gabinete / Tribunal de Justiça

Servidores do IBGE que participaram da Reunião:

Almerinda M.D. Oliveira – Coordenadora de Área

André Luiz Ferreira Urpia – Coordenador de Informática do Censo 2010

Antonio Joanilson Costa Borges – Gerente de Planejamento e Supervisão

Maria Otília Bastos de Araújo Goes – Técnica em Informações Geográficas e Estatísticas

Roberval Matos Rocha – Gerente de Recursos Naturais

Ana Maria Loureiro – Coordenação de Divulgação do Censo 2010

Maria Thereza Cerqueira Silva– Técnica em Informações Geográficas e Estatísticas

Ana Cristina Almeida Serravalle – Técnica em Informações Geográficas e Estatísticas

Consuelo Guerreiro Ferreira Lima – Analista em Planej. Gestão e Infra-Estrutura em Infor.

Geográficas e Estatísticas

O Senhor Artur Ferreira da Silva Filho abriu a reunião às 10:00 h, agradecendo a presença

de todos participantes na Comissão. Em seguida, fez breve retrospectiva sobre a reunião

anterior de instalação dos trabalhos do Censo 2010,  através das CCE's e das 417 CMGE's,

salientando  que  as  segundas  reuniões  já  estavam quase  concluídas.  Comentou  sobre  o

objetivo das CCE's e CMGE's, sua importância no entendimento das ações que envolvem o

início do Censo 2010 previsto para Agosto do próximo ano. Apresentou os participantes  da

reunião,  citando o nome e a instituição  a qual  pertenciam.  Falou  sobre as dificuldades

encontradas pelo IBGE em função dos limites dos municípios e a interferência disso nos

trabalhos  da  Base  Territorial.  Comentou  que  neste  governo,  a  SEI  tem  dado  suporte

significativo  quanto  ao  levantamento  destes  limites,  já  tendo  identificado  inúmeras

modificações e que o IBGE estava aguardando até o final de março/2010, a entrega da

malha com a definição dos limites dos municípios que já estavam concluídos.



Colocou  que a UPB tem divulgado junto aos municípios a necessidade de um trabalho

conjunto na identificação de problemas de seus limites e que não deveriam haver mais

acordos durante o Censo, que seria trabalhado a situação de fato pois de direito se tornaria

difícil e causaria demora no processo. Observou a ausência de representantes da Assembléia

Legislativa na primeira reunião, repetida nesta segunda reunião, mas que estariam sanadas

na terceira reunião.

A palavra foi passada ao Sr. Joilson Rodrigues de Souza, Coordenador Técnico do Censo

2010,  que nos  apresentou  a  Cadeia  de  Coleta  da  Informação,  sobre  a  importância  das

informações  geradas  num  Censo,  sendo  que  neste  próximo,  estão  sendo  agregadas

novidades  nos questionários  básicos  e da amostra,  se compararmos ao Censo de 2000.

Falou sobre o aumento das amostradas coletadas em função do interesse político e de outros

viezes de pesquisa. Isto, porque anteriormente,  quando era feito a fração amostral, não os

contemplavam para que não houvessem distorções nos resultados. Em seguida, colocou que

serão abordados os temas  da emigração internacional e deslocamento casa/trabalho.

Foi assistido um vídeo institucional sobre o Censo 2010. Após, foi passada a palavra à Sra.

Carine Lannes Cerqueira, Analista Censitária em Gestão e Infra-Estrutura, representando a

Coordenação  Operacional  do  Censo  2010  na  Bahia,  Sra.  Dominique  Marie  Meduline

Dupuit,  que nos apresentou quantitativamente os números envolvidos na Montagem dos

Postos de Coleta com relação à contratação e alocação de recursos humanos envolvidos

servidores  efetivos  e  contratados.  Até  fevereiro/2010,  teremos  a  contratação  de  2193

pessoas, distribuídos nas 48 agências do interior do Estado da Bahia e, em fevereiro/2010,

estaremos abrindo inscrições para seleção de 14.500 recenseadores que serão alocados nos

postos de coleta.

O Chefe de Gabinete do Sec. de Administração( SAEB), Sr. Edelvino da Silva Góes Filho,

comunicou  a  todos  que  a  Sra.  Heliana  Araújo,  também presente  à  reunião,  iria  ficar

responsável  pelo  levantamento  dentro  dos  órgãos  do  Estado,  analisando  a  proposta  de

locais, onde exista a disponibilidade para instalação de postos. Falou da importância da

qualidade dos dados levantados, sobre o peso dos informantes no trabalho de amostragem e

do trabalho de divulgação do Censo, sobre a possibilidade de se fazer uma campanha no

Estado.

A Secretaria de Promoção da Igualdade, representada pela Sra. Luíza Bairros, colocou sobre



a preocupação com o quesito cor e raça e a sua abordagem no questionário básico. Tendo

sido verificado nas PNAD's de que a população negra já é mais da metade da população

brasileira. Que seria necessário trabalhar nesta divulgação e nos falou sobre a importância

da  informação  coletada  para  a  precisão  quantitativa da  população  negra  refletindo  a

consciência da raça no plano social.


