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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Setembro de 2009, às 15:00, no Salão Verde da Prefeitura, do município, ALAGOINHAS, Estado BA, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Joilson Rodrigues de Souza representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

CAIO DE CASTRO SOUZA - PREFEITURA/CONTROLADORIA
FABIOLA LUZ - SEFAZ
JOÏ RABELO  - PREFEITURA
LUCAS S.CAMPOS - SESAU
LUIZ CARLOS BASTOS - PREFEITURA/OUVIDORIA
SEBASTIÏ LUIZ DOS SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SIDNEY LEAL FERREIRA DA COSTA  - 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 ALAGOINHAS 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.
O presidente esclareceu que aquela reunião tinha caráter extraordinário, pois havia sido solicitada pela secretária municipal de educação, Ana Suely Pinho,
tendo em vista que considerou a 1ªCMGE pouco representativa, porém seria considerada a 2ª CMGE devido ao calendário estabelecido para tal. 
Informou também que apesar da previsão de discussão sobre os documentos da BT, em virtude deste trabalho ainda não ter sido concluído, tal assunto será
tratado na 3ª reunião.

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
Material Promocional

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: Divulgação na rádio local

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. Wanderley Rocha de Souza, ofertou as instalações da sede da associação de moradores do Petrolar p/ funcionamento do Posto de
Coleta
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O Sr. Caio Castro Souza, controlador do município externou o compromisso de apoiar a operação censitária
integralmente.

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: Analisar a possibilidade
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Analisar a possibilidade



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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram apresentados os objetivos do censo demográfico, indicadores populacionais e econômicos do município, os números relativos às contratações de
mensalistas e recenseadores, bem como a importância do apoio dos menbros da CMGE na cessão de espaço para a instalação dos postos de coleta e
divulgação dos eventos vinculados ao CD 2010.
Após a seção de perguntas relativas às metodologias do censo e e das estimativas populacionais, foi exibido o vídeo alusivo às CMGE's

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.


