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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Setembro de 2009, às 10:00, no Campus da UNAERP, do município, GUARUJÁ, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MÁRIO SÉRGIO MATHEUS DOS SANTOS representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Ana Paula M. Pimenta - Translitoral
Angel Lloret - Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Eneida da Silva - Secretaria de Governo
Fernando Fontes - Secretaria do Turismo
Jo?Carlos da Silva Paulo - Secertaria de Turismo
Julio Cesar Ferreira - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Laurindo Luiz Charbel Moura - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Marta Wenceslau S.P.Silva - Guarda Civil Municipal
Patricia Nunes Solimani Teixeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJ`- SEPLA
Sirlei Izumi Fukushima - Secretaria da Assist?ia  Social
Umbelina Dantas do Nascimento - Secretaria da Educa?
Wellington Ribeiro - Guarda Civil 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 GUARUJÁ 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.
O presidente,a pedido, leu integralmente a ata anterior, inclusive para o conhecimento de novos membros, lembrando que futuramente as atas estarão
acessíveis na internet pelo site do IBGE. Houve pequenas observações sobre o nome  dos membros presentes, sendo solicitada a inclusão do Sr. João
Carlos da Silva Paulo, da Secretaria de Turismo, que esteve presente, e não foi arrolado.

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: Divulgação na imprensa oficial e demais veículos da mídia local.
Apoio de líderes local: Os membros receberão o release e quadro de vagas para divulgação em suas áreas de ação.
Outras formas: Translitoral estuda a possibilidade de reproduzir cartazes para afixar nos coletivos.

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: Sugestões a serem estudadas: regionais da prefeitura, centros comunitários e centro de cidadania.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Prefeitura deve ser oficiada.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Prefeitura deve ser oficiada das necessidades.
Segurança: Os prédios sugeridos possuem segurança adequada.

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: Poderá ser utilizada a UNAERP ou escolas da rede municipal, ambos com representação na CMGE.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): As instituições possuem esta estrutura.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A UNAERP possui melhor estrutura de comunicação e deve ser consultada na ocasião.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Deverá ser reenviado convite à Câmara Municipal.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Mais uma vez houve demonstração de interesse e envolvimento dos membros da comissão, cada qual em seu segmento unidos na realização de um grande
trabalho para o município , ao que destacamos os seguintes comentários,decisões:
Será enviado o arquivo digital do cartaz do PSS à TRANSLITORAL para reprodução;
Foi distribuida uma carga de material de divulgação a cada membro, juntamente com uma pasta e um kit especial do censo 2010;
Será enviado o release e quadro de vagas a todos os membros para conhecimento e divulgação;
Enviar material a todos as mídias locais para ampla divulgação;
Várias sugestões para instalação dos postos, em especial nas regionais das prefeituras, centros comunitários ou centro de cidadania, os quais devem ser
consultados do espaço;
- Segurança deve receber grande atenção, ao que sugeriu-se convocar os lideres comunitários para reunião antes da coleta, utilização dos agentes de saúde
e da dengue para orientação dos locais de perigo e formas de acesso.  

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não compareceram para a segunda reunião representantes das seguintes instituições:
Fundo Social de Solidariedade, UNAERP (justificou), Associação dos Amigos do Jd.Virginia. 

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.


