
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 09:30, no Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, do município, PIQUEROBI, Estado SP, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) JOSÉ ALDO BARRETO representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Andr? de Angelo Souza - Prefeitura Municipal Departamento de Educa?
Angela Rodrigues Soares - Prefeitura Municipal - Gabinete
C?a dos Santos Moura - Prefeitura Municipal Departamento de Educa?
Gilberto Marcelino Bonini - Casa da Agricultura
Jocimar Giacomelli - C?ra dos Vereadores
Maria Regina J Ventura - Prefeitura Municipal Departamento da Sa?
Rosangela Aparecida Bonini Palmeira - Prefeitura Municipal Departamento da 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 PIQUEROBI 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 lida a ATA anterior e na oportunidade esclarecemos novamente alguns pontos como limites de setor, Mapas Urbano/Rural.
Entregue Ofício nº062 de 25.09.09 para a Prefeitura local, solicitando espaço para funcionamento do Posto de Coleta.

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: Carro de som
Apoio de líderes local: Os lideres religiosos deverão ler o comunicado do cartaz explicando o PSS
Outras formas: O Sr.Gilberto,deverá estar apresentando em Reunião na Câmara, o assunto do Censo e PSS.

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: De acordo com a Diretora Administrativa, o Prefeito deverá estar agendando reunião para resolver.

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: O treinamento deverá ocorrer no período de férias escolares.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:



Foi entregue os Folders "O MUNICIPIO E O SEU CONTEXTO",selos alusivos ao CENSO 2010 para ser entregue nas correspondências.
O Sr. Gilberto, vereador, agradeceu pelo DER - Departamento de Estrada e Rodagens ter
mudado as placas Indicativas na Estrada SP 563, nos limites dos municípios Presidente Venceslau/Piquerobí e Piquerobí/Marabá Paulista.Essas mudanças
foram possíveis porque
na primeira reunião de instalação CMGE, nos mapas, foram detectado as divergências.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
A próxima reunião deverá ser agendada em março de 2010.

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.


