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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 2 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:30, no Câmara Municipal, do município, ILHA SOLTEIRA, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Florindo Jacinto da Silva representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Jo?de Oliveira Machado - Diretoria de Agroneg?, Pesca e Meio Ambiente
Jos?arlos Pessoa Monte - Diretoria de Agroneg?, Pesca e Meio Ambiente
Jurandir Quaresma - Servitec - Servi? T?icos
Milton Augusto Cassian SantAna - Loja Ma?ica
Washinton Aparecido Cestari - C?ra Municipal de Ilha Solteira

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 ILHA SOLTEIRA 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.
Apresentação dos mapas com a área do assentamento "Santa Maria da Lagoa", e Lei do perímetro urbano.

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 através do jornal Diário da Região, Rádio Club FM, Transamérica e Rádio Comunitária Ilha.
Outras formas: Fixando cartazes em espaço físico de suas entidades e prestando informações.

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: Verificar antigo prédio da CESP.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Ofício a Prefeitura Municipal
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Ofício a Prefeitura Municipal.
Segurança: Ofício p/ Departamento de Obras da Prefeitura Municipal.

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: Ofício para Prefeitura Municipal.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Ofício para Prefeitura Municipal.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Ofício para Prefeitura Municipal.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Sr. Mitsuru Oda, representou o Sr. Milton Augusto Cassian (Loja Masônica Luz e Trabalho), também estava presente o Servidor Fábio Cezar de Assis do
QP (Ch. Agência).
Retração no perímetro urbano mediante a nova léi promulgada. A CMGE reuniu com o advogado da prefeitura para propor mudanças na lei do perímetro
urbano, tendo em vista que o perímetro encampa uma área de 700 ha dos 1200 ha, transformado em assentamento rural "Estrela da Ilha", ou seja, na Lei do
perímetro urbano o 700 figura como urbano, quando de fato é rural, haverá retratação.
Histórico: O prefeito Dilson Cesar Moreira Jacobucc, em gestão anterior ampliou o perímetro urbano na área citada em virtude do projeto "Conquista das
Aguas", porém já havia junto ao INCRA em Brasília, um processo de desapropriação para assentamento rural, e mesmo depois de efetivado o assentamento
rural continua figurando como área urbana, para  as políticas públicas através de análise de dados, que fica prejudicada. 
Nota: Estão sendo providenciados novos mapas, nova Lei do Perímetro, automaticamente teremos, novos setores, novo espelho e nova descrição de
setores.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Fernando Martins (Diretoria de Agronegócio, Pesca e Meio Ambiente),Francisco Persival Pereira Vital (Diretoria de Secretaria Municipal), Marcos Aparecido
Vieira de Jesus (Associação Comercial - SEBRAE), Taís de Brito Santos (Diretoria de Secretaria Municipal).

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.


