
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 16:30, no Escola Municipal João Salto, do município, LARANJAL PAULISTA, Estado SP, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) André Luiz de Pierre representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Antonio Carlos Salgado Filho - Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista
Eur?des Couto - Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista
Jos?rlando Jesus de Campos - Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista
Roque L?ro de Lara - C?ra Municipal
Suzana Jac? Ara?Trevisani - Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista

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 LARANJAL PAULISTA 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.
Foi comentado brevemente sobre o aglomerado subnormal do município.

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 nos jornais e rádios locais e também nos sites da Prefeitura e da Câmara.
Outras formas: Faixa no centro da cidade, cópia dos cartazes e divulgação nos ônibus e vans escolares.

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: Será averiguado e posteriormente disponibilizado.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O mobiliário será disponibilizado de forma integral.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será disponibilizado um aparelho com linha telefônica e internet banda larga.

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: Local para treinamento de recenseadores
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mobiliário de forma integral.

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:
Foram convidados por ofício e não compareceram os seguintes membros: Aimê Stefani Meúcci Gomes da Cruz (Secretária de Educação - Prefeitura
Municipal), Almir Molon (Secretário da Juventude, Esporte e Lazer - Prefeitura Municipal), Américo Stringhini (Comunidade), Eurípedes Couto Junior
(Assessor de Comunicação e Imprensa - Prefeitura Municipal), Heitor Camarin Junior (Prefeito - Prefeitura Municipal), João Rogério de Oliveira (Secretário da
Saúde - Prefeitura Municipal) e algum representante da Polícia Militar.
Esteve presente a seguinte pessoa representando o IBGE: Isabelle Gabriel Lara Campos.

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.


