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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 29 dias do mês de Setembro de 2009, às 09:30, no CÂMARA MUNICIPAL, do município, CAIUÁ, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) JOSÉ ALDO BARRETO representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Aparecido Gomes Braz - Prefeitura Municipal - Gabinete
Armando Alves Junior - Associa? dos Produtores Rurais
Armando Diogo Alves - Casa da Agricultura
Catarina de Sene Lima e Silva Caldas - Pref Municipal - Departamento de Educa?
Elisangela Gomes de Lima Bueno - Escola Municipal de Caiu?
Elizabete de Jesus Romizio Buchwitz - Prefeitura Municipal
Sandra Regina Fernandes dos A Garcia - Pref. Municipal
Sirlene Guedes Bila - Igreja Cat?a
Zilma  Aparecida Nascimento Alves - Prefeitura Municipal - Departamento 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 CAIUÁ 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.
Apresentamos os tópicos da reunião.Aproveitamos e esclarecemos pontos importantes como
conceitos de setores, Mapas Urbanos e Rurais.
O Sr. Aparecido solicitou que levassemos a INFORMAÇÃO TÉCNICA P.M. nº 28/01 - Vistoria de Campo, enviado pela UE/SP - documento este Oficializado
pelo IGC - Instituto Geográfico e Cartográfico S. Paulo, delimitando as divisas municipais: Caiuá e Pres. Epitácio.
Entregue o Ofício nº058 de 25/09/09.

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

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: Aproveitamos a oportunidade e solicitamos a divulgação na Rádio Comunitária
Apoio de líderes local: O Sr. vice-prefeito Aparecido que estava presente, demonstrou gande interesse para ajudar.
Outras formas: Divulgação entre os lideres religiosos, na semana, principalmente no domingo e carro de som.

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: Já temos local de funcionamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Prefeitura local deverá disponibilizar os mobiliários
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A prefeitura também deverá assumir os meios de comunicação. A banda larga é baixa.
Segurança: O prédio deverá ter segurança ,pois está situada dentro da Biblioteca local.

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: Como as instruções serão no mês de férias, as escolas do município estarão todas disponibilizadas

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
 Entregamos os folderes "O MUNICÍPIO E O SEU CONTEXTO", adesivos alusivos ao CENSO 2010, para divulgação em suas correspondências aos
membros presentes.
Apresentamos o Vídeo institucional esclarecemos sobre o sigilo das informações.
O Sr.Aparecido solicitou que fizessemos campanha no PSS para Recenseador nas Agrovilas
para que os moradores tivessem as chances de concorrer as vagas.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal e Igreja Evangélica
A próxima reunião deverá ser agendada para o mês de março de 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.


