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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 1 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:30, no ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LÚCIO MONT, do município, EUCLIDES DA
CUNHA PAULISTA, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MARIA DE
LOURDES MONTEIRO DOS SANTOS representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

DOUGLAS FABR?IO FRANCISCO ALVES - COORDENADORIA T?NICA - CATI
Givaldo de Souza - Assentamento Rancho Grande
Marcelo Bastos Cordeiro - Instituto de Terras do Estado
Maria Alice da Silva - Prefeitura Municipal Departamento da Sa?
Maria Leila Vicensoto - Prefeitura Municipal Departamento da Sa?
Sandrisval Alves Negr? - Prefeitura Municipal Departamento de Educa?

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 EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 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.
Reeleitura da ATA anterior, rápida orientação para os membros que não estiveram presentes na primeira reunião.
Os comentários conceituais basearam-se nos Mapas rurais, setores e principalmente as residências situadas nas divisas dos municípios de Euclídes da
Cunha Paulista e Rosana.
Apresentado o DVD IBGE Institucional.

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: O Sr. Sandrival , possibilitou a Campanha veículada através do Carro de som (pago pela Prefeitura).
Apoio de líderes local: Todos os membros presentes manifestaram apoio logístico na divulgação dos cartazes e folders.
Outras formas: Na área da Saúde,acertamos a divulgação com os Agentes Comunitários que visitaram os Postos de Saúde

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: A Prefeitura local já disponibilizou uma sala(ampla) no espaço do prédio da Prefeitura.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Também, a Prefeitura estará disponibilizando o mobiliário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A Prefeitura dispõe de banda larga via rádio de baixa frequência.
Segurança: A localização do Posto de Coleta dispõe de segurança.

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: O Secretário da educação ofereceu escola, com toda infraestrutura.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foi feito o convite para o Sr Ricardo Rosa, Presidente do Conselho de Segurança, da Loja Maçônica e foi de grande ajuda na Contagem da População em
2007.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A Sra Maria Alice da Secretaria da Saúde, manifestou apoio quanto a divulgação das inscrições do PSS,junto as comunidades dos PSF- Programa de Saúde
da Família.
Para que fosse amplamente divulgado, com resultados favoráveis para o concurso das vagas de ACM- Agente C. Municipal e ACS Agente Censitário
Supervisor, os membros presentes se dividiram em equipes, setorizaram o município e colocaram as idéias como sugestões, tais como: estarem indo nas
escolas do ensino médio, nos clubes de serviço,
nos ônibus que transportam os alunos para a Faculdade, etc...
Distribuímos também, os "Selos" alusivos ao CENSO 2010 para colagens nas correspondências, divulgando nosso trabalho em Equipe.
Distribuímos os folders: "O MUNICÍPIO E O SEU CONTEXTO"
Foi entregue um Ofício nº 059 de 25/09/09, solicitando um local, com mobiliário, etc, até 10/12/2009

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara de Vereadores, como representante, Roberto Ribelino Hipólito.
O Sr Claudinei Cangussu dos Reis, representante do Prefeito Municipal.

* A próxima reunião, em data a ser agendada, aproximadamente em março de 2010.

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.


