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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 6 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:35, no Câmara Municipal, do município, CANITAR, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Selma Sapone representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Denise Aparecida Galv?Godoi - Conselho Tutelar
Eveli Fernanda Bernardo de Mendon? - COC
Joana Darc Dias Ramirez - C?ra Municipal
Jos?aur?o Pinheiro - Prefeitura Municipal

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 CANITAR 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 pontuada conclusão da atualização da Base Territorial.

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?
Apoio de líderes local: Afixação de cartazes e etc.

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: Lembrou-se que em 2007 o posto foi instalado no Conselho Tutelar e pode se repetir sem problemas.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: Ainda não foi definido o local para o treinamento.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Informações sobre a quantidade de vagas, no caso da cidade, possui apenas 1 vaga de Agente Censitário Municipal, período de inscrição: 21/09/09 à
06/10/09, locais de inscrição: agências dos Correios ou pela internet no site da Cesgranrio, com taxa de R$ 22,00 e salário de R$ 1.150,00.
Apresentação dos DVDs, questionários básicos e da amostra elucidando suas aplicabilidades.
José Maurício, representando o Poder Executivo, solicitou cópia do DVD institucional para ser exibido nas escolas. O IBGE responsabilizou-se em atender tal



solicitação.
Relativo ao ponto 2.1 além do período de inscrição, local, valor, site, número de vagas, etc., esclareceu-se as atribuições para o cargo de Agente Censitário
Municipal, explicou-se o motivo de Canitar ter vaga somente para ACM pois é sobre o número de setores censitários que se determina o quadro de vagas.
Em relação aos recenseadores foi informado que as inscrições ocorrerão em março/abril de 2010. Os inscritos em Canitar farão as provas em Chavantes.
Acerca do ponto 2.3 foram apresentadas as necessidades de mobiliário, linha telefônica, internet, etc, mas não foi possível nessa reunião definir o local.
Haverá a necessidade de Ofício à Prefeitura Municipal para que se tomem as providências na instalação.
Em relação ao ponto 2.5 foi abordado que o treinamento de Agente Censitário Municipal será no município de Ourinhos (sede da Agência) e os
recenseadores no próprio município.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Representante da Comunidade

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.


