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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 28 dias do mês de Setembro de 2009, às 10:0, no PROMOÇÃO SOCIAL, do município, POTIM, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MAÍSA VILLELA SANTOS REIS representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

CASSIA APARECIDA DE LOURDES PEREIRA MACIEL - PREFEITURA
CLEBER GON?LVES - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
FABIO BRANDÏ MARTINS - PENITENCIRIA PII
ROSEMARIE ANDRINI - PREFEITURA

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 POTIM 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 Secretária de Promoção Social, Sra. Cássia Maciel, resgatou no início da reunião os assuntos abordados anteriormente e ressaltou o fato da Câmara
Municipal, principalmente na figura de seus Vereadores, estarem tão despreocupados e dando tão pouca importancia as atividades do Censo. Relembrou a
dificuldade que tivemos para realizar a reunião passada, visto que mesmo com a confirmação do Ofício solicitando o espaço da Câmara, ficamos em uma
pequena sala, pois marcaram outro evento para o plenário. E também o fato dos vereadores estarem presentes na Câmara naquele dia e nenhum deles, nem
a título de justificativa, se endereçou até a sala onde ocorria a CMGE.  

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
Vídeo
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 mídia local.
Apoio de líderes local: Os membros da CMGE presentes se comprometeram a divulgar no Município.

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: O local ainda não foi fechado, mas deverá estar sendo em uma repartição pública.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Não. Por quê?
O treinamento deverá ser realizado na cidade de Guaratinguetá.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:



- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A Secretária de Promoção Social, Sra. Cássia Maciel, que no momento representava a Prefeitura Municipal, ficou de conversar com o Prefeito e disponibilizar
espaço para o Posto de Coleta.

O diretor da Penintenciária PII, Sr. Fábio Martins(no momento representando as duas unidades penintenciárias), se colocou a inteira disposiçao para auxiliar
nos trabalhos do Censo no que tange ao recenseamento dos internos. Relatou que os dois presídios tem uma espécie de escritório administrativo, fora da
unidade penintenciária, na qual contém todos os dados dos internos e que os recenseadores poderiam fazer a coleta destas informações, com total
segurança e comodidade, no horário comercial no período do Censo.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
BENITO  CARLOS THOMAZ ? PREFEITO; JOAO BOSCO DE ALMEIDA MAIA ? SECRETARIO DE SAUDE; JOSE FRANCISCO BUSTAMANTE ROMAIN ?
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; CLAUDINEI RICARDO DA PAIXÃO ? VEREADOR; ANDRE LUIZ BERTULINO ? VEREADOR; DECIMAR FERREIRA
FLORES ? VEREADOR; EMERSON KIOGI TANAKA ? VEREADOR; FABIANA SOLER DOS SANTOS ? VEREADOR; JOAO GUILERME SANTOS
ANGELIERI ? VEREADOR; ORLANDO ANDRINI FERNANDES ? VEREADOR; ROBERTO RIVELINO FELIZ DE ABREU ? VEREADOR; WILSON SILVA ?
VEREADOR;IVONE HELENA DE PAULA RAMOS ? DELEGADA DE POLICIA MILITAR; GUSTAVO TESTA ? DIRETOR DA PENITENCIARIA PII;  ANDRE
TAVARES RIOS ? CMTE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR.   

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.


