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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 14 dias do mês de Setembro de 2009, às 10:30, no Centro de Pesquisas de Itanhaém, do município, ITANHAÉM, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Octávio Carrillo Junior representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Cristiano Hutter - FUNAI
Devanilde de Souza Aguiar - 1º Tabelionato de Notas e Registro Civil
Jean Gabriel M.P.Velloso - Prefeitura Municipal de Itanha?
Joel Lopes - Associa? dos Engenheiros de Itanha?
Jos?uiz Gava - DAEE
Luci C. Zanella Charife - Prefeitura Municipal de Itanha?
Marcelo Cavalcanti - Prefeitura Municipal de Itanha?
Wilson Carlos Gato - ADESG

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 ITANHAÉM 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
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: Rádio e Internet (Site da Prefeitura).
Outras formas: Divulgação nos próprios órgão participantes da CMGE

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: Pela Prefeitura.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Pela Prefeitura.

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 para treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mesas, Cadeiras e Data Show.

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



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O representante do DEAE perguntou o motivo da participação de seu orgão. Foi informado que o DEAE é o orgão responsável pelo Rio Itanhaem, com
grande conhecimento da região Ribeirinha. Com essas informações, se colocou à disposição do IBGE, o represente da Elektro, justificou a sua ausência na
1ª reunião e se manifestou favorável a parceria de colaboração com o IBGE, o representante da FUNAI, demonstrou grande interesse, principalmente com
relação as aldeias Indíginas da região, informando que o escritório da FUNAI estará se transferindo para Peruíbe. 
A prefeitura, através do comunicado do Sr. prefeito, ofereceu as regionais para instalação dos postos do IBGE durante o censo, a associação dos
engenherios demonstrou preocupação com referências aos trabalhos do IBGE, que prontamente foi respondido e compreendido pelo representante. Todos
os participantes saíram com o intuito de divulgar o processo seletivo do censo.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal, Associação Comercial, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, SABESP,Jornal da Cidade,Secretaria de Planejamento.

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.


