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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 27 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no Salão da Casa Paroquial, do município, CRUZ DAS ALMAS, Estado BA, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Gustavo Lefundes Blumetti representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Joseilda D? Concei? da Silva - Camara de Vereadores
Magno Santos Damasceno - Secretaria Municipal de Educa?
Marilia dos Santos da Silva Paz - Secretaria Municipal de Educa?
Tania Fonseca Barros - Camara de Vereadores
Vanessa Bury dos Santos - Secretaria Municipal de Planejamento

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 CRUZ DAS ALMAS 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.
revimos alguns tópicos importantes da primeira reunião, como ajuda ao Recenseador que atuará na zona rural; atribuição da CMGE como instituição
facilitadora.

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?
Outras formas: Divulgação verbal, contato com amigos e parentes, recados para a zona rural

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?
Não. Por quê?
O Posto funcionará na Agência do IBGE de Cruz das Almas

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? 
Não. Por quê?
O Local já existe

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Contratação dos censitários e as suas atribuições. Cadastro de Endereço. Conceito de domicílio vago, fechados e uso-ocasional.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Dois membros não puderam comparecer. O fato foi informado com antecedencia. Um estava viajando e outro teve que participar de uma reunião com a



Caixa Economica local.

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.


