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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2009, às 10:00, no Prefeitura Municipal, do município, APARECIDA D'OESTE, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Benevaldo Julio Cardoso representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Cassia Cristina Corte - Centro de Sa?II
Josi Clea Pedrini - Prefeitura Municipal
Maria Edna Freire de Carvalho - Escola Municipal 
Maria Fatima Medeiros - Secret. Munic. de Turismo e Cult. Esporte e Lazer
Neusa Alves de Azevedo - Prefeitura Municipal
Osmair Trigolo - R?o guia FM
Thais Cristina Costa - Secretaria Municipal de Educa?

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 APARECIDA D'OESTE 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 Sr. Presidente ressaltou a importância da CMGE para o IBGE e para o municipio, discorrendo sobre os objetivos da mesma. Comentou sobre os trabalhos
de atualização da base territorial, cujo planejamento para o Censo 2010 já foi concluído.

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
Vídeo
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: A Emissora de rádio fará divulgação do PSS, em sua programação, durante todo período de inscrições.
Apoio de líderes local: Divulgação nas escolas municipais e no ônibus do município que faz o transportes de universitários.

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: Será cedido pela Prefeitura, cujo endereço  será informado ao IBGE, assim que defido o local.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cedido pela Prefeitura.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Cedido pela Prefeitura.

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: Cedido pela Prefeitura.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Cedido pela Prefeitura.



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Cedido pela Prefeitura.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foi convidado o representante da Rádio Águia FM que aceitou prontamente o convite e já participou desta reunião.
O Presidente ressaltou a importância da participação deste veículo de comunicação, para divulgar os assuntos tratados pela CMGE.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Ficou constatado que até o memento da Reunião, na data de hoje (30/09/09) a agência do correio local não havia realizado inscrições para o PSS, por falta
de formulário. O presidente da CMGE se prontificou a ir pessoalmente na agência de correio, logo após o término da reunião,  para as devidas providências.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Gilberto José Belloto - Câmara Municipal dos Vereadores - Presidente
Antonio Turina - Associação dos Produtores Rurais - Presidente
Luciana Moraes Teixeira - Secretaria da Agricultura - Diretora do Depto. Agropecuário

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.


