
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 09:30, no Secretaria de Educação, do município, CARAGUATATUBA, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Sônia Regina da Silva Callefi representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Ana Maria Gelezauskas Joma - Associa? dos Moradores e Amigos do Indai?
Erick Sobreiro Gon?ves - Prefeitura - Secretaria de Planejamento
Givanildo Melo - Associa? de amigos e moradores do Travess?
Isaac do Nascimento - Prefeitura Municipal de Caraguatatuba
Luiza Aparecida Mergulh?Aguiar - Diretoria de Ensino - Regi?de Caraguatatuba
Paulo Roberto Gatto Bijos - Associa? Comercial de Caraguatatuba
S? Regina da Silva Callefi - IBGE
Zaqueu Martins - Associa? dos amigos do Bairro Ytavess?

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 CARAGUATATUBA 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 feito uma retrospectiva da última reunião, ressaltando-se a importância da mobilização de várias frentes para a realização do Censo 2010. A questão da
Lei de Bairros foi novamente destacada em sua importância. Os trabalhos de atualização de Base Operacional estão para ser concluídos, respeitando os
setores censitários.

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: Através da Imprensa escrita, rádios locais e internet
Apoio de líderes local: Associações de bairro, PAT e Prefeitura
Outras formas: Divulgação no site da Prefeitura e Associação Comercial

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: Deverá ser cedido pela Prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Deverá também ser cedido pela Prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Também cedido pela prefeitura
Segurança: Vai depender do local cedido

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: Deveremos solicitar à prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Também

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Tentar mobilizar mais algumas Associações de Bairros.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi comentado a ausência de representantes da SEDUC e da Saúde (PSF) e de outras entidades; da importancia da mobilização de todos nesta fase e da
oportunidade de trabalho mesmo considerando que é temporário.
Foi criticado o resultado da Contagem da População de 2007 e a preocupação com o trabalho de coleta para o próximo Censo. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria Municipal de Educação; Sociedade Amigos do Porto Novo; Sociedade Amigos do Bairro Olaria; Juiz Fernando Augusto; Secretaria de Saúde;
Associação dos Aposentados de Caraguatatuba; Câmara Municipal.

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.


