
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 14, no Teatro Adamastor, do município, GUARULHOS, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Dejair José Delalibera representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Alberto Fernandes de Freitas - Associa? dos Empres?os de Cumbica
Alexandre da Silva Bello - Secretaria de Seguran?P?ca
Cristiane Teresinha Marins - Servi?Aut?o de gua e Esgoto -SAAE
Davi Pereira Silva - Prefeitura de Guarulhos
D?ra Avila Gritti - Tribunal de Justi?F? de Guarulhos
Fernando Silva Coelho - ACE Guarulhos
Isaque Mitsuo Kobayashi - Diretoria de Ensino Guarulhos Norte
Ricardo Antunes de Abrel - Federa? Nacional dos Soci?os

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 GUARULHOS 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.
Foram abordados os seguintes assuntos:
Conclusão da malha de setores censitários 
Criação de novos subnormais
Verificação que no município existem muitas construções residenciais, na forma de edificios, verticalização.
Mudança nas caracteristicas de alguns bairros
Acertos finais na conclusão dos documentos da Base operacional, serviços de gabinete.

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: Empresa de jornal regional divulgará no caderno especial de emprego no domingo 04/10.
Apoio de líderes local: Em publicações aos associados.
Outras formas: Divulgação de cartazes em locais de trânsito intenso de pessoas, envio de emails.

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: Diretoria de Ensino. 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Os locais disponíveis já contam com essa estrutura.

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: Diretoria de Ensino
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Os locais disponíveis já contaram com essa estrutura

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Novas tecnologias a serem utilizadas como exemplo o netbook que está sendo testado e aperfeiçoado no censo experimental de Rio Claro;
Comentários sobre todas as dificuldades em montar uma boa estrutura para realização de um censo;
Necessidade de uma reunião com o departamento de comunicação entre IBGE e SAAE para fazer a impressão da publicidade da realização do censo no
boleto da conta de consumo de água.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Participaram da reunião as seguintes pessoas representando o IBGE:
Mariana Caroline Almeida Santos - Agente Censitária
Benedito Celso de Paula - Sub Área

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.


