
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 09:45, no Fac. de Ciencias e Tecnologia de Birigui-FATEB, do município, BIRIGUI, Estado SP, foi realizada a
2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Paulo Freitas Brito representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

EDUARDO CASTILHO POLISEL - C•ARA MUNICIPAL DE BIRIGUI
GILSON EDUARDO SOARES - DEPARTAMENTO DE GUAS E ENERGIA - DAEE
MARCELO AUGUSTO ZIN - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?S PUBLICOS
MILTON ROBERTO PEREIRA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAULO ROBERTO BINI - SECRETARIA DE IND?TRIA,COM?CIO E AGRONEG?IO

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 BIRIGUI 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.
Não.

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: Divulgação do PSS nas emissoras de rádios, televisão e jornais locais.
Apoio de líderes local: Divulgação pelos membros da CMGE.
Outras formas: Colocação de cartazes nas faculdades, escolas de 2º grau, escolas de informáticas e sindicatos.

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: Os membros da CMGE dará apoio ao IBGE na solicitação de espaço físico junto ao executivo municípal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Os membros da Comissão apoiará o IBGE na busca de cessão do mobiliário para posto de coleta.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será solicitado a prefeitura imóvel com disponibilidade de meios de comunicação.
Segurança: Imóvel com boas condições de uso e segurança.

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: Os membros apoiarão o IBGE na solicitação de salas junto às escolas e faculdades p/ o treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Salas com mesas e carteiras.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Locais com disponibilidade de meios de comunicação.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
-Distribuição de folderes do município.
-Exibição do vídeo institucional do Censo 2010.
-Cobertura do setor pelo recenseador.
-Divulgação do Censo na mídia local, na etapa da coleta.
-Identificação do recenseador(colete e crachá).

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
-Secretaria Municipal de Saúde - Roque Haroldo Bonfim e Ênio Nicolau Garcia
-Escola Técnica Estadual de Birigui-Centro Paula Souza - Oci Jansen Branco
-Sindicato Rural de Birigui - Lionildo Martelli
-Diretoria de Ensino da Região de Birigui - Marcio Luiz Verni

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.


