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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Setembro de 2009, às 10:20, no Câmara Municipal, do município, IACANGA, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MatildeTabanez dos Santos Pereira representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

ALEXANDRE MARCIO DE SOUZA ABDALA - LEGISLATIVO
ELCIO GENARO - DIVISÏ DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
GUSTAVO LUIZ CESTARI - PREFEITURA MUNICIPAL
VALDIR DE CARLI - EDUCA?O

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 IACANGA 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.
Leitura da ata anterior, esclareceu dúvidas.
Foi confirmado que o novo CDHU, constuído para os moradores que residem no município no mínimo três anos com 158 domicílios , estão dentro do
perímetro urbano. Retifica-se a informação da ata anterior que informava que os domicílios eram para moradores da usina.
Construção de 58 casas em loteamento particular. 

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
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: Imprensa local, rádio, jornal, carro de som, escola de ensino médio. Sr Moacir se prontificou a divulgar.
Outras formas: Avisar nas ecolas e igrejas.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
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: Está estudando um local com equipamentos de comunicação e mobiliário.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Material Promocional

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

Espaço Físico: Sr Vadir se prontificou em ceder sala para treinamento com mobiliário e equipamentos de comunicação.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Moacir Bueno (chefe de gabinete)



Maria Francisca de Souza (CRAS)
Sargento Joel de Oliveira (Polícia Militar)
Everaldo Fernandes (Finança)
Aline Astolfi (Agricultura)

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Distribuição de material de informações, folderes;
Renda per capita;
Saneamento Básico;
Habitação;
Coleta do Censo 2010 pela internet.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
ADEMAR BATISTA RAMOS DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCREVENTE ESPECIALIZADO
FRANCISCO DONIZETE DOS SANTOS - PREFEITURA - VICE-PREFEITO
MARCIA ANGELICA PAZETTO - PODER EXECUTIVO - COORDENADORA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUELI DE OLIVEIRA CAMARGO AMORIM - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SUPERVISORA DA CULTURA

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.


