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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 1 dias do mês de Outubro de 2009, às 08:30, no Prefeitura Municipal, do município, JUNDIAÍ, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) João Batista Bertoli representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

CRISTIANO JOS?DE LIMA FILIPPINI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DOMINGOS FONTEBASSO - CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
GERIVALDO ANTONIO - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÏ PAULO
LILIANA CAPOBIANCO PALHARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI

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 JUNDIAÍ 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.
comunicamos que está em  andamento do termino da Base Opercional com relação a Expansão urbana do município, criação de novas AUIS, subdivisão de
setores, e criação de setores novos, o qual queremos se possível apresentá-los na próxima reunião. 

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: Divulgação em Jornais, Sites, e TV

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: sim, pediram ofício para encaminhamento ao Sr. Prefeito com as solicitações
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): incluir pedido no ofício que será encaminhado ao Sr. Prefeito
Comunicação (telefone, banda larga, fax): incuir  pedido no ofício que será encaminhado ao Sr. Prefeito
Segurança: incluir pedido no ofício que será encaminhado ao Sr. Prefeito 

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: sim
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): dependendo o local que estará disponivel
Comunicação (telefone, banda larga, fax): se houver no local

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Secretaria da Saúde, secretaria da Educação e Presidentes das Associações de Bairros.



2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi falado e estou registrando nesta ata, a possibilidade de já estar como certo um posto em Jundiaí que será cedido pelo Nobre Vereador Sr. Domingos
Fontebasso, imovel este localizado no Bairro do Caxambu.

Com relação dos componentes faltantes, foi comunicado pelos mesmos que não participaram devido o convite ter sido muito encima da hora e que na
próxima estariam presentes.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Aparecido Luciani - Guarda Municipal
Claudio Nitsch Medeiro - Diretoria de Ensino 
Jaci José Cardoso Alves - Guarda Municipal
Sergio Monteiro Mazola - FUMAS - PREFEITURA 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.


