
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 15:10, no Câmara Municipal, do município, IPAUSSU, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Selma Sapone representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Alessandro Rocha Guar? - Prefeitura Municipal
Daniel Cezario - Prefeitura Municipal
Geraldo Peres Generoso - C?ra Municipal
Laiz Aparecida Albiero Silva - Funda? Ferraz Egreja ETEL
Patr?a Jeromini Torini - Conselho Tutelar
Roberto Tiririca Guidio Perez - C?ra Municipal
Ruth Luchini Gouvea - Conselho Tutelar

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 IPAUSSU 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.
Não.

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

2.2. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE para divulgação do PSS ?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Apoio de líderes local: Afixação de cartazes, site da Prefeitura, carro de som.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Os membros da CMGE se mobilizarão para atender as necessidades do IBGE.

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: Ainda não definiram o local para o treinamento nessa reunião.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi apresentado o DVD institucional; 
Foram apresentados os questionários básico e amostra; 



Esclareceu-se dúvidas quanto as atribuições dos cargos de Agente Censitári Municipal e Agente Censitário Supervisor, sobre o próximo PSS que irá
selecionar os recenseadores e isso deve ocorrer em março/abril de 2010 sendo que as provas dos inscritos em Ipaussu será realizada em Santa Cruz do Rio
Pardo;
Para os membros Laiz, Geraldo, Ruth e Patrícia, que compareceram pela primeira vez na reunião, foi explicado alguns conceitos como: setores censitários,
percurso de setores, quadra, face, inovação tecnológica através do PDA. Apresentou-se também os questionários básicos da amostra e como serão
aplicados;
Em relação ao posto de coleta, ítem 2.3, foram apresentadas as necessidades de mobiliário, linha telefônica e internet. Nesse sentido, será preciso
encaminhar Ofício à Prefeitura Municipal para as devidas providências serem tomadas. De acordo com o Sr. Tiririca, presidente da Câmara Municipal, os
dados do IBGE são essenciais para a sobrevivência dos municípios e será dado todo apoio para a realização do trabalho.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Poder Judiciário, APAE, ETC, Associação Comercial e Industrial, Colégio Positivo, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fabricação de Álcool de
Ipaussu e Região e Associação de Bairros Cocajá I e II.

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.


