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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Setembro de 2009, às 15:30, no Secretaria Municipal de Educação, do município, JUQUITIBA, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Narcizo Francisco de Lima representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Alline Cassetari Dias - Prefeitura Municipal
Dimas Ghizzi - C?ra Municipal
Hernani Meira Souza - Prefeitura de Juquitiba
Magda Aparecida de Godoi - Prefeitura Municipal de Juquitiba
Ma? Aparecida Moreira Paes Camargo - Prefeitura Municipal
Marciana de Azevedo Fernandes - Secretaria Municipal de Educa? e Cultura
Maria Aparecida Maschio Pires - Prefeitura Municipal
Maria Arnaldina Reis Correia da Silva - Secretaria Municipal de Higiene e Sa?

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 JUQUITIBA 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.
A sra. Prefeita questionou as informações apresentadas folheto: "A área de Juquitiba conhecida pela prefeitura é de 560 km e não 522". 
"A população residente na divisa municipal com Ibiuna, Miracatu e Pedro de Toledo utiliza os serviços como Saúde, Transporte e Educação de Juquitiba,
porém são recenseados naqueles municípios."
Sr. presidente da comissão explicou que todo questionamento a respeito de limites do perímetro municipal deve ser feito ao IGC, pois o IBGE nada poderá
fazer se não houver a regulamentação junto ao IGC. 

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

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: Divulgação através de cartazes que serão encaminhados posteriormente.
Outras formas: Encaminhamos informativo através de email para que os membros.

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?
Não. Por quê?
Na reunião não houve pronunciamento de apoio por parte dos membros.

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? 
Não. Por quê?
Devido ao número de treinandos no município, provavelmente o treinamento ocorrerá em Itap. da Serra.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Delegacia da Polícia Civil, Rotary Club, Secretaria Municipal de Obras e Transportes e Secretaria de Administração.
Participaram como representantes do IBGE: 
Diana Rodrigues Reis - Agente Censitária
Michelle Cristiane Yoshida- Técnica em Informações Geográficas e Estatísticas.

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.


