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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 2 dias do mês de Dezembro de 2009, às 9:30, no Auditório da Unidade Estadual do IBGE, do município, SALVADOR, Estado BA, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Artur Ferreira da Silva Filho representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

Ana Lucia Arag? - SEDHAM Coordenadoria Central de Informa?s
Anderson Gomes de Oliveira - CONDER
Andre Silva - SETAD
Antonio Everaldo Ferreira Santos - Associa? Beneficente 28 de Setembro
Carlos Vicente da Silva Filho - SETIN
Cl?co Cesar S. Dias - Universidade Federal da Bahia
Elba Guimar? Veiga - SEDHAM
Eliane F?ma Boa Morte do Carmo - Superintend?ia de Pol?cas para as Mulheres
Flavia Santos da Silva - SEDHAM _ Coordena? de Desenvolvimento Econ?o / CODEI
Jo?Alves dos Santos Filho - Pol?a Militar da Bahia
Marcos Rezende - Coletivo de Entidades Negras - CEN
Rafaeli Reis dos Santos - Secretaria Municipal de Sa?
Rita de C?ia Oliveira Duyprath Andrade - Secretaria Municipal de Educa?
Vigor Freire de Almeida - Igreja Presbiteriana
Vinicius Alves Mariano - Secretaria Municipal de Sa?

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 SALVADOR 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.
Como haviam membros novos, o Presidente fez um resumo dos objetivos e funcionamento da CMGE.
-Posição dos trabalhos da base operacional em Salvador, dando uma rápida visão sobre os conceitos de BT/malha/setor censitário.
-Incorporação da malha de bairros, que está sendo feito pela prefeitura, UFBA e Conder, à malha de Salvador.

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 ?
Não. Por quê?
Divulgação apenas da data da prova, pois as inscrições já tinham ocorrido.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Sim - após levarem a demanda aos órgãos representados.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Foi solicitado à Secretaria de Administração do Estado.

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: Levantamento de locais disponíveis, preferencialmente em escolas.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Disponíveis nas Escolas

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
-Discussão sobre a lei de Bairros de Salvador, como proposta à revisão em função da dinâmica populacional no município.
-Foi exposto a composição da equipe técnica que atuará em Salvador.
-Foi apresentado a cadeia e cronograma de treinamento dos mensalistas e recenceadores do processo do censo2010 em Salvador e na Bahia. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal de Salvador;
Prefeito Municipal;
Arquidiocese de Salvador.

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.


