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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 11 dias do mês de Setembro de 2009, às 14:00, no Câmara Municipal, do município, ARAÇATUBA, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Deise Salles Garcia representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Carlos Eduardo Cunha Belluzzo - Sindicato Rural da Alta Noroeste (SIRAN)
Amanda Rodrigues dos Reis - Prefeitura Municipal
Carlos Roberto de Agustino - APEOESP
Clarismindo de Castro - Diretoria de Ensino
Linda Aparecida Ciuffa Breda - Secretaria de Sa?e Higiene P?ca
Luiz Carlos Cust? - Secretaria Municipal de Educa?
Maria Cristina Domingues  - C?ra Municipal
Neusa Madalena Bertani de Fretitas - SUCEN-Superintendencia de Controle de Endemias
Valdir Bosco - CATI

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 ARAÇATUBA 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 Relatado que a Base territorial está em fase de contagem rápida, divisão de setores, revisão das descrições e espelhos.

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

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: Câmara: Circular interna e tribuna livre , Prefeitura: site, release p/ jornal, boletins p/rádio   
Apoio de líderes local: Informativo do SIRAN, Reuniões e e-mails p/ Representantes e Conselheiros das Escolas Estaduais
Outras formas: Fixação de cartazes nas Unid. de Saúde, Diretoria de Ensino, Prefeitura, CATI, SIRAN, SUCEN, APEOESP

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: A Prefeitura está verificando a possibilidade de ceder um espaço para a instalação. 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Prefeitura vai verificar  se pode ceder o mobiliário necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A Prefeitura vai verificar se pode disponibilizar uma linha telefônica.

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: A Diretoria de Ensino vai verificar se disponibiliza salas para o treinamento. 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Diretoria de Ensino vai verificar se pode disponibilizar as mesas e cadeiras.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): -



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Dois novos membros passaram a fazer parte desta Comissão: Representantes da SUCEN e APEOESP.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Relatado sobre o Censo Experimental e apresentado o colete, boné e manual do recenseador. 
Apresentado, através de data show, o edital do PSS 05/2009 e quadro de vagas.
A Presidente da Comissão informou que irá enviar por e-mail, a todos os membros, o Edital 05/2009 e Quadro de Vagas. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Estava presente na reunião o Servidor Gustavo Namba - Agente Censitário.

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.


