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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2009, às 11:00, no Paço Muncipal de Leme, do município, LEME, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Marcela Fantucci de Castro representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Bruno Severino Villa Rios - Prefeitura Municipal
Carlos Emilio da Rozi - Prefeitura Municipal de Leme
Wagner Ricardo Antunes Filho - Prefeitura Municipal de Leme

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 LEME 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

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: Jornais locais, rádios e espaço no site da prefeitura

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: Serão cedidos dois postos de coleta em local a definir
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): serao cedidos de acordo com as necessidades do IBGE e mediante apresentação de ofício
Comunicação (telefone, banda larga, fax): serão cedidos de acordo com as necessidades do IBGE 
Segurança: Os locais a serem escolhidos deverão oferecer condições de segurança.

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?
Leme não será posto de treinamento

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A representante do IBGE entregou impresso os resultados da Contagem da População 2007 no que diz respeito a quantidade de domicílios, taxa de
ocupação e número de habitantes, para comparar com os dados da prefeitura, como tinha sido tratado na reuniao anterior. O Sr. Prefeito analisou os dados e
disse que os números realmente estariam aproximados. 
Marcela também se dirigiu ao assessor de imprensa, o senhor Bruno, ao qual foi rapidamente apresentada, e disse que, apesar da divulgação do concurso
para supervisor ter sido feita, não houve um número de inscrições satisfatório e que precisava da sua assistência para divulgar esse concurso, de quem



obteve apoio de imediato. 
Em seguida, a senhora Marcela Fantucci de Castro levantou a questão dos dois postos de coleta que serão necessários para a realização do censo 2010.
Wagner Ricardo Antunes Filho chegou a sugerir um terceiro local como posto de coleta. Em seguida, disse que tanto o Caique quanto a Fepasa são pontos
de referência na cidade e serviriam bem ao propósito do IBGE. 
Também foi solicitado pela representante do IBGE desconto ou isenção no valor do passe do transporte público durante a realização do censo, mediante a
apresentação do crachá e o senhor prefeito se comprometeu em dialogar com o responsável pela empresa de transporte urbano municipal e sugeriu que
pudesse conseguir o transporte gratuito.
Foi o secretário da reuniao, André Lauand Ribeiro - agente censitário.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

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.


