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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 29 dias do mês de Setembro de 2009, às 17:00, no Centro Público de Economia Popular e Solidária, do município, OSASCO, Estado SP, foi realizada a
2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Cleusa Candida Ayres de Lima representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

ALDILEI CLEMENTE - CONSELHO MUNICIPAL
BERNADETE CLARO CHIBE - SECRETARIA DE COMUNICA?O
CLAUDOMIR LUIZ DO NASCIMENTO - ASSOCIA?O AMIGOS DO JARDIM MUTINGA
GLAYTON HIPOLITO DE CARVALHO - ASSOCIA?O AMIGOS DO ROCHDALE
IRTO APARECIDO CAPRARA - CONSELHO TUTELAR
JOÏ CARLOS DOS SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL
MARCIA FERNANDES - PREFEITURA MUNICIPAL
MARIA APARECIDA MAROTI - SECR DE ASSIST E PROMO?O SOCIAL
MARIA CRISTINA CORREDOR - CAMARA MUNICIPAL
ROSEMARY BIAZOTI - CAMARA MUNICIPAL
SILVIO BARBOSA - VEREADOR ANDRE SACCO

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 OSASCO 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 apresentado o mapa, esclarecimentos sobre a Base Territorial e os limites do município, não ficou nenhuma dúvida pendente sobre este assunto. 

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 na internet e jornal da Prefeitura através da Secretaria de Comunicação
Apoio de líderes local: Distribuição de Cartazes

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: Disponibilizarão as Secretarias, escolas e associações de bairro.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): sim
Segurança: sim

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: Escolas da prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): sim

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A presidente da Comissão abriu a reunião fez as apresentações, agradecimentos e apresentou o vídeo. Deu todas as explicações sobre o PSS, os cargos e
suas funções, salários e tempo de contratação, as datas de inscrição e provas, divulgação do site para maiores esclarecimentos. Requisitou aos membros da
Comissão, locais para os postos de coleta e tudo que será necessário para seu funcionamento. Salientou a necessidade de segurança devido ao material
que será alocado no local: computadores, PDAS, etc. A associação do Bairro Mutinga perguntou quantas pesssoas trabalharão no local? Foi dito uma média
de 12 pessoas. Falou sobre o tempo de coleta de Agosto a Dezembro e que os postos deveriam ser montados a partir de Janeiro. Depois foi apresentado o
mapa de Osasco e apontado aproximadamente quais os locais onde seria conveniente montar os postos. Todos se aproximaram e deram suas opiniões
sobre as localizações. A Sra. Marisa,representante do Prefeito, e a Sra.Marta,representante da Secretaria da Educação,deram seu total apoio e se
comprometeram a analisar os locais onde poderão nos ceder para montar os postos. Anotadas as sugestões, a reunião foi encerrada.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
A maioria não pode comparecer devido seus compromissos fora da Prefeitura.

Representantes do IBGE presentes: Coordenador de Área Sr. Luiz Carlos Xavier, Subárea de Carapicuíba Vitor Kenzo, Agente Censitária Maria Cristina e
Apms Anna Sylvia  e Domenica.

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.


