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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 28 dias do mês de Setembro de 2009, às 09:40, no DEEC-Diretoria de Educação, Esporte e Cultura, do município, DUARTINA, 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:

Edyna Maria Yamada - Diretoria de Sa?
Elias Brunati Garcia - Prefeitura Municipal de Duartina - Garagem Municipal
Everaldo Maranho - C?ra Municipal
Graciela de Lima Rosa - Prefeitura Municipal de Duartina
Hidequi Tan? - Sindicato Rural Patronal Duartina
Jos?odolfo Sabadin - C?ra Municipal
Juliana Cabrera Menezes - Prefeitura Municipal de Duartina - Assist?ia Social
M?ia Sim? - Prefeitura Municipal de Duartina - Diretoria de Educa?, Esportes e Cultura
Rafael Casarin Garla - Prefeitura Municipal de Duartina

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 DUARTINA 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.
Na primeira Reunião de Instalação não foi possível apresentar a atualização da Base Territorial concluída, por faltar o traçado da nova lei de expansão
urbana, esse trabalho foi concluído e apresentado a todos os membros da CMGE, apontando-se o aumento de 05 (cinco) setores censitários urbanos e a
extinção da AUI (setor 020). Todos os membros da CMGE analisaram e concordaram.

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: Jornais locais, site da Prefeitura, etc.
Apoio de líderes local: Ficaram responsáveis pela afixação de cartazes.

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 feito da mesma forma que em 2007 de acordo com a DEEC
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será feito da mesma forma que em 2007 de acordo com a DEEC

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: A Diretora de Educação assumiu o compromisso de cessão de sala
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Diretora de Educação assumiu o compromisso de cessão de carteiras universitárias
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A Diretora de Educação assumiu o compromisso de cessão de  tv e dvd

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Em relação ao PSS no ítem 2.1 surgiram algumas dúvidas quanto as atribuições do cargo de recenseador que foram prontamente esclarecidas.
No que tange ao ítem 2.2, Graciela, assessora de imprensa da Prefeitura Municipal, trouxe para a reunião cópias das matérias divulgadas no site da
Prefeitura Municipal sobre a 1ª Reunião da CMGE no dia 03/08/2009 com os nomes dos membros da mesma, juntamente com cópia das matérias em jornais
como: PC Notícias e Jornal da Semana com a divulgação referente ao PSS do Censo Demográfico 2010, que ficarão arquivados na pasta da CMGE de
Duartina anexados à ata da 2ª Reunião Ordinária. Ainda sobre os cartazes, a Secretária de Saúde, Edyna, afixará no Centro de Saúde e Graciela verificará
outros pontos estratégicos com maior circulação de pessoas.
Marcia Romão, Diretora de Educação, Esporte e Cultura se comprometeu em ceder o espaço, mobiliário e o que for necessário em conjunto com a Prefeitura
Municipal como aconteceu por ocasião do Censo 2007, onde o Posto de Coleta e linha telefônica foram cedidas por essa Diretoria.
Assim também se deu o comprometimento quanto a infraestrutura para o treinamento, uma vez que Márcia Romão, da DEEC - Diretoria de Educação,
Esporte e Cultura - comprometera-se a ceder a sala com TV e DVD, carteiras universitárias, quadro negro, etc. para o treinamento de recenseadores.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria Municipal de Assistência Social.

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.


