
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 09:15, no Casa da Agricultura, do município, ITAÍ, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Ione de Alencar Silva representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

AMARILDO APARECIDO DA SILVA - POL?IA MILITAR
ANTONIA APARECIDA VALIM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
ELZA MARIA DE MELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
FILIPI CŽDIDO AGUDO - PREFEITURA MUNICIPAL
GUILHERME MATHEUS ANDRADE - CATI- COORDENADORIA
ISA?S RIBEIRO DE ARRUDA - C•ARA MUNICIPAL
LAURI APARECIDO CELESTINO - TRIBUNAL DE JUSTI?
MAUR?IO JOS?MUSSEL BASTOS - PREFEITURA MUNICIPAL
MELQUIADES TADEU DE MELO - COORDENADORIA DA AGRICULTURA
PEDRO GILBERTO PAIOLLA AGUDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
REGINALDO FRANCISCO DE BARROS FERREIRA - PENITENCIRIA
SILVANA RAMOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
SILVIO ANTONIO MENEGHEL - POLICIA MILITAR
S?VIO APARECIDO CASS? - C•ARA 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 ITAÍ 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.
Breve relato dos assuntos abordados na reunião anterior.

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: Assessoria de Imprensa da Prefeitura irá contatar todos os órgãos da mídia.
Apoio de líderes local: Todos os líderes se comprometeram a anexar cartazes de divulgação.
Outras formas: Multiplicação de e-mails, nos contatos de cada membro da Comissão.

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: A Prefeitura está estudando o melhor local que ofereça condições ao nº de pessoas contratadas.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será oferecido no momento adequado.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Serão fornecidos.
Segurança: Será garantida.

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: Salas de aula nas escolas municipais.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Oferecido pela escola.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Em relação ao PSS, foi enfatizado o fato de existirem poucas inscrições, em especial para Agente Censitário Informática, para o qual não havia nenhuma até
o momento. Foram entregues cartazes que confeccionamos com a quantidade de vagas de caga cargo para que os membros afixassem em locais
estratégicos do município. Todos se comprometeram a divulgar. A assessoria de imprensa da Prefeitura ficou de repassar à mídia em geral as informações
do Processo Seletivo. Foram prestados alguns esclarecimentos sobre cada cargo, principalmente em relação ao Agente Censitário Regional, que ficará
responsável por vários municípios.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
A reunião contou com a presença de Carlos Alberto da Silva, Coordenador de Área do Censo 2010.

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.


