
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 16:25, no Paço Municipal, do município, CONCHAL, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Marcela Fantucci de Castro representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Cassiana Rita Lindes - Prefeitura Municipal de Conchal
C?io Aparecido Maiochi - Prefeitura Municipal de Conchal
Orlando Caleffi Junior - Prefeitura Municipal de Conchal

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 CONCHAL 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 retomada a questão dos números dos domicilios cadastrados na prefeitura (PSF) e no IBGE. A representante do IBGE explanou alguns conceitos
utilizados pelo IBGE quanto a domicilio e morador.

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: Veiculação no site da prefeitura, jornais e rádio local, 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: Será cedido pela prefeitura, mediante apresentação de ofício.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será cedido pela prefeitura, mediante apresentação de ofício.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será cedido pela prefeitura, mediante apresentação de ofício.
Segurança: O local será escolhido visando, principalmente, a segurança dos equipamentos de informática.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Não. Por quê?
Conchal nao será polo de treinamento

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Não. Por quê?
Conchal nao será polo de treinamento

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O primeiro tópico abordado foi a falta de pessoas para prestar a prova do concurso público para Agente Censitário. Até o momento, só haviam 5 inscritos
para preencher 4 vagas, um número irrisório, segundo a senhora Marcela e que pretendia, com a ajuda da senhora assessora, reverter o quadro.
Cassiana Rita Lindes anotou as informações que deveriam ser passadas na rádio sobre o concurso, a saber cada cargo com seus respectivos salários, mais



os benefícios. A senhora Marcela ainda ofereceu à senhora assessora de imprensa um spot do concurso e ficou de enviar o material de áudio por e-mail,
para divulgaçao no carro de som da prefeitura. A questão sobre a divulgação do concurso, então, ficou acertada pelas partes.
A senhora Marcela deu prosseguimento à reunião e solicitou ao Sr. Prefeito um posto de coleta, em local estratégico, com a mobilia e segurança necessárias.
Orlando Caleffi Junior disse que no dia seguinte haveria licitação para o fornecimento de internet à prefeitura Conchal e quanto à internet, que seria utilizada
pelo IBGE, na ocasiao do Censo. 
O secretário da reunião foi André Lauand Ribeiro, agente censitário.

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.


