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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 5 dias do mês de Outubro de 2009, às 15:15, no Centro Cultural, do município, CHAVANTES, 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:

Ariovaldo Gabriel Amaral - Conselho Tutelar
Fernanda Corazza - Prefeitura Municipal
Inoc?io  dos Santos Costa - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chavantes
Klaus Dalio Mello Peixoto - Associa? Comercial de Chavantes
Luiz Fernando Mointinho - C?ra Municipal
Marisangela Sanson - Secretaria Municipal de Assist?ia Social
Sergio Paludeto - C?ra 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 CHAVANTES 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.
Foram comentados alguns assuntos sobre a Base Territorial, pois vários membros não participaram da reunião anterior como: atualização da Base Territorial,
conceitos de setor, percurso do recenseador, atribuições dos membros da CMGE e a colaboração para essa atualização. Segundo Fernanda, ainda não
existe lei de expansão do perímetro urbano onde está localizado o loteamento Chavantes H.

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: Os membros ficaram responsáveis pela afixação de cartazes em locais estratégicos.
Outras formas: Fernanda e Luiz Fernando ficaram resposáveis por divulgar no site da Prefeitura e Câmara Municipal.

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: Será da mesma forma como no Censo 2007.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Assim que oficializado o pedido será providenciado.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Assim que oficializado o pedido será providenciado.

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: Existe espaço nas EMEFs ou no Centro Cultural.



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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram informados a quantidade de vagas existentes para o presente PSS no município, onde haverá uma vaga para Agente Censitário Municipal (ACM) e
duas para Agente Censitário Supervisor (ACS), os prazos para inscrições bem como as taxas e os locais para efetuá-las.
Foram apresentados os 2 DVDs, pois na primeira reunião não foi possível. E que o município de Chavantes será pólo de prova do PSS. Foram apresentados
os questionários básicos e da amostra.
Em relação ao ítem 2.1, surgiram algumas dúvidas, sendo sanadas com a informação de que, para o cargo de recenseador, as inscrições serão em outro
momento e que está previsto para março ou abril de 2010.
Em relação ao ítem 2.3, Segundo Fernanda, houve o questionamento ao IBGE se o posto de coleta poderia ser na mesma sala onde foi instalado nos censos
2007 e foi fechado que para 2010 nada difere do censo anterior, apenas existirá a necessidade de internet. E assim que o IBGE oficializar o pedido, tudo será
providenciado, concluiu Fernanda.

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

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.


