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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 2 dias do mês de Dezembro de 2009, às 10:00, no Auditório do Serviço de Assistência Social, do município, DIADEMA, Estado SP, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Geraldo Junior Carneiro representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

AID?CENIRA ANTEOR - ASSOCIA?O DE MORADORES ELDORADO
ARQUIMEDES ANDRADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
CLAUDIA M.FARIAS DE LIRA ARA?O - DIRIO REGIONAL
CORMARIE GUIMARÅS PEREZ - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
DARIO SANCHEZ - CIESP - CENTRO DAS IND?TRIAS S.P.
DIEGO FARIAS - ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PREFEITURA
FERNANDO S .J?IOR - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE S. P.
FLORISMUNDO DA COSTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
HILDO SOARES DE SOUZA - BANCO DO POVO
JER?IMO DE ALMEIDA NETO - CENTRO P?LICO DE EMPREGO E RENDA
JOÏ GON?LO EUG?IO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
JOS?LUIZ AUGUSTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
JOS?ROBERTO THURSTEIN - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
LUCIA HELENA COUTO - SECRETARIA MUNICIPAL DIADEMA
LUIZ DONIZETE DA CUNHA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DIADEMA- SANED
MARIA LUIZA ZARAGOSA GAGLIARDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
MAURO PEDROSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
PRISCILA BAPTISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
RAUL NERITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
S?GIO FERNANDES - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SILVIA REGINA COSTA - FUNDA?O FLORESTAN
SOLANGE FERRAREZI ZANETTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SUELI MICHELINE - CENTRO DAS IND?TRIAS DE SÏ PAULO
TATIANE ESTEVAM - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
VANESSA PAIVA DE OLIVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA

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 DIADEMA 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.
Sr. Geraldo iniciou a reunião com alguns pontos da reunião anterior de apresentação do censo 2010.
Não.

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
Material Promocional

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: Jornais, painéis eletrônicos, panfletos etc.
Apoio de líderes local: Palestras
Outras formas: Através de divulgação

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral



Vídeo
Material Promocional

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Estamos aguardando resposta da prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Estamos aguardando resposta da prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Estamos aguardando resposta da prefeitura
Segurança: Estamos aguardando resposta da prefeitura

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Não. Por quê?
Será apresentada mais adiante

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

Espaço Físico: Escolar e repartições públicas em geral
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas e cadeiras
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Estamos aguardando resposta do IBGE

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
No desenvolvimento da reunião foram tratados os seguintes assuntos:

1- Inscrições
2- Divulgação
3- Comprometimento
4- Base territorial
5- Transporte
6- Área de ponderação
7- Postos ? instalação e estrutura

HITÓRICO 

	A reunião se inicia com a apresentação do Sr. Geraldo Carneiro aos presentes. O senhor Geraldo confirmou a importância dos presentes com a senhora
Carmarie, e a Sra. Vitalina da assistência social e secretaria de educação, respectivamente. O sr. Geraldo carneiro coloca os presentes a par das inscrições
dos rescenceadores de locais de treinamento para o censo 2010.
       O sr. Geraldo colocou os presentes na reunião a par dos números baixos das inscrições para o censo 2010, mesmo com toda a divulgação feita em
parceria com a prefeitura de Diadema, sr. Eugênio responsável pela divulgação dos transportes, e também painel eletrônico e jornais. Em seguida o sr.
Geraldo falou sobre as áreas de ponderações e o sr. Reynaldo (IBGE) tomou a palavra para esclarecimento, sobre o assunto questionado. O sr. Assis
também questionou sobre as áreas de ponderação, a sra. Sônia retomou a palavra para os questionamentos das áreas de ponderação, e também levantou a
questão das áreas de mananciais. O sr. Geraldo Carneiro retomou a palavra para firmar a importância do comprometimento do município para a formação
dessa comissão e que a partir de agora os assuntos serão mais definidos.
O sr. Sérgio Sanches (IBGE) tomou a palavra para explanação com mapa exposto. A sra. Sônia tomou a palavra após a explanação do sr. Sérgio Sanches,
para resumir as questões sobre áreas de ponderação, áreas de proteção aos mananciais. A sra. Sônia explicou para os presentes a questão resultante da
divisão dos aglomerados subnormais. O sr. Sérgio Sanches, falou das áreas que estão divididas e que resultará em um trabalho mais completo e amplo. 
        A sra. Sônia levantou a questão do mapa da exclusão com a sra. Carmarie. O sr.  Reynaldo (IBGE) levantou a questão da importância desses trabalhos
para a gestão das políticas públicas e criação dos mapas de exclusão social e levantou também a questão da falta da mão de obra e o empenho do IBGE de
fazer um censo 2010 com maior envolvimento do município e que a intenção do IBGE é divulgar alguns dados até o final de dezembro de 2010. 
        A sra. Sônia retomou a palavra para explanação aos presentes sobre o cadastramento das quadras e casas pertencentes a Diadema. 
        A senhora Cormarie falou sobre as divisas de atendimentos com os municípios conform informações do IBGE e do SEADE.
        O sr. Luiz (SANED) pediu explicação sobre os termos usados tecnicamente pelo IBGE.
        O sr. Sérgio Sanches, retomou a palavra sobre a importância da parceria com os municípios para formar os postos de rescenceadores.
        O sr. Geraldo retomou a palavra firmando as parcerias para com o IBGE. Concluindo, com a ajuda do Sr. Reynaldo, a importância da parceria e da
participação do município. O sr. Assis será o responsável pela implantação dos postos.
       O sr. Gonçalo dos transportes tomou a palavra para a explicação de sua participação nas informações sobre deficientes e sua localização geográficas, e
a sra. Cormarie nos colocou a par das porcentagens de deficientes em Diadema, 10 a 11 % no total da população, e os sr. João que nos disse a importância
das informações do Censo para que se tenha um mapeamento dessas informações.
        A questão da locomoção dos rescenceadores foi levantada pelo sr. Reynaldo e ficará acertada uma reunião para resolver essa questão.



        O sr. Geraldo Carneiro tomou a palavra para a finalização da segunda reunião que acontece no prédio que reuniu os presentes para uma fotografia.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
VICE-PREFEITO DE DIADEMA, SR.JOÃO GARAVELLO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS. 

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.


