
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 10:15, no ACII: Rua Floriano Peixoto 1078, 2 andar, do município, ITU, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Maria Virginia Terán Cremonesi representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

CELIA MARIA DEL RIO - TRIBUNAL DE JUSTI?-FORUM COMARCA DE ITU
DANIEL FERNANDES MACIEL - SECRETARIA MUNICIPAL PROMO?O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ELAINE CRISTINA BENEDETTI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O
JOSE CARLOS RODRIGUES - SERVI? AUT?OMO DE GUA E ESGOTO DE ITU
RICARDO VANDR?ALVES - C•ARA DE VEREADORES

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 ITU 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
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: Foi enviado dia 18/09 por e-mail Informativo p/ Imprensa, pediu-se reforço dos membros nessa questão
Apoio de líderes local: O repres. Promoção Social articulou a publicação de uma nota no site www.itu.com.br
Outras formas: O repr. da Câmara articulou junto ao Jornal Periscópio.

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: A repr. da Pref. citou a possibilidade de 2 lugares: prefeitura e Pirapitingui. Tb o antigo SAAE

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? 
Não. Por quê?
Não houve um comprometimento direto dos participantes.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:



- Foi informado a Comissão a distribuição de cartazes no PAT, Centro de Capacitação, FATEC-Itu, Rodoviária, Centro Administrativo do Pirapitingui, Colégio
Maria da Glória (supletivo). Também foram distribuidos panfletos do municipio e do PSS aos participantes da Comissão Municipal do Emprego do qual o
IBGE foi convidado no dia 30/09.  
- Embora tivesse sido divulgado o PSS aos meios de comunicação local a divulgação deles foi fraca e enfatizou-se isso a Comissão cuja articulação e reforço
é importante.
-Segundo a representante da Prefeitura em relação aos 3 Postos, tanto como sua mobília e segurança será tratado diretamente com o Gabinete.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
- Devido a uma reunião do Prefeito com o seu secretários, a representante deles foi a Sra. Elaine Benedetti da Secretaria da Educação, que encaminhará ao
gabinete e as outras secretárias o que foi dito e articulado na reunião.
- A Sra. Benedita Pelozim veio representando o Fórum de Itu.
- Participaram da reunião o Sr. José Pereira e Srta. Nicole Biondo da Ag.IBGE-Itu
- Não participou da reunião o representante da Casa da Agricultura

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.


