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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 1 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:00, no Centro de Convivência, do município, ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, Estado SP, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Ione de Alencar Silva representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

ADHERBAL SALVADOR NESPOLI - ASSOCIA?O MELHOR IDADE
FABIANO JOS?DE OLIVEIRA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL
MARIA EUGENIA COGO BALLIEGO - EMEI MIRIAM EPHIGENIA VON ZUBEN
SANDRO LUIZ ZANARDO - POL?IA MILITAR
SUELI THEODORO PEL@ - PREFEITURA MUNICIPAL

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 ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 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 REALIZADO UM BREVE RELATO SOBRE OS ASSUNTOS TRATADOS NA REUNIÃO ANTERIOR, PARA QUE OS PRESENTES QUE NÃO
PARTICIPARAM DA 1ª REUNIÃO, TIVESSEM UMA VISÃO GERAL DOS OBJETIVOS DA COMISSÃO E DELIBERAÇÕES ADOTADAS.

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: O representante da Prefeitura se comprometeu a contatar os jornais para divulgarem o Processo.
Apoio de líderes local: Cada membro da Comissão se comprometeu a divulgar em sua área de atuação, com a fixação de cartazes 
Outras formas: Mandamos e-mail a todos que se comprometeram a multiplicarem as informações em seus contatos.

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 local foi confirmado pelo representante da Prefeitura Municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será providenciado.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Existe telefone e banda larga.
Segurança: O local oferece a segurança necessária.

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: No momento oportuno será oferecido local adequado para o treinamento.

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



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O enfoque principal,em relação ao Processo Seletivo, foi o baixo número de inscrições no município e a necessidade de maior divulgação nos vários
segmentos, o que foi prontamente entendido pelos membros que se propuseram a intensificá-la através da anexação dos cartazes que confeccionamos na
Agência, com informações direcionadas a cada município. Foram apresentadas algumas dúvidas quanto a quantidade de recenseadores, que foram
esclarecidas. Houve também explicações a cerca das funções de ACM e ACS.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não compareceram o representante da Casa da Agricultura, do Cartório de Registro Civil e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.
A reunião contou com a presença de Carlos Alberto da Silva - Coordenador de Área do Censo 2010.

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.


