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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 2 dias do mês de Outubro de 2009, às 15:15, no Câmara Municipal, do município, AVARÉ, 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:

AM?IA MARIA SCUCCUGLIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
BRUNO ANDRE RIBEIRO MARQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
CSSIO JAMIL FERREIRA - ACIA
GERMINAL PEGOLI JUNIOR - C•ARA MUNICIPAL
HIDEYO AOKI - INSTITUTO FLORESTAL 
JOS?GUILHERME DE CAMPOS - SABESP
LUIZ  CEZAR JUNIOR - POLICIA MILITAR
LUIZ ANT?IO CALISTRO - ROTARY CLUB DE AVAR?
NELSON TRENCH JUNIOR - PREFEITURA MUNICIPAL
NEWTON TAMASSIA PEGOLO - CATI- EDR AVAR?

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 AVARÉ 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 dos assuntos tratados na reunião anterior e a importância da CMGE para os novos membros presentes.

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 assessor da Câmara Municipal se comprometeu a fazer a divulgação da reunião e do Processo Seletivo
Apoio de líderes local: Cada membro da Comissão se comprometeu a divulgar em sua área de atuação, com a fixação de cartazes 
Outras formas: Através da multiplicação de e-mails nos contatos dos vários órgãos.

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: Vários representantes se manifestaram em colaborar para encontrar locais para o Posto de Coleta.

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?
Não temos problemas com local e estrutura para treinamento.

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



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi salientado o baixo número de inscrições, principalmente em relação ao ACI, que terá uma vaga em Avaré.
Esclarecemos que todos os órgãos de imprensa foram informados do Processo Seletivo e que, através do representante Nelson Trench Junior, o jornal da
Rádio Paulista, de grande abrangência na região, estava divulgando diariamente as inscrições.
Entregamos cartazes confeccionados na Agência, direcionados a cada município, com a quantidade de vagas, para que os membros da Comissão afixassem
nos locais de atuação de cada um. Além disso, nos comprometemos a enviar e-mails para serem repassados em seus contatos.
O assessor de imprensa da Câmara Municipal se propôs a enviar a todos os órgãos de imprensa, informações do Processo Seletivo.
Quanto ao Posto de Coleta, vários membros ficaram de verificar locais adequados ao número de pessoas que serão alocadas.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não compareceram os representantes do Prefeito Municipal, Sindicato Rural e Scretaria da Agricultura.
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.


