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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 1 dias do mês de Outubro de 2009, às 14:30, no Sala de reuniões da SubPrefeitura em Primavera, do município, ROSANA, Estado SP, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MARIA DE LOURDES MONTEIRO DOS SANTOS representante do
IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Eder Henrique Oliveira - ISCAP-Inst Sociocultural e Ambiental do Pontal do Paranapanema
Edimilson Neves Silva - Prefeitura Municipal - Gabinete
Marcos Vinicius Oliveira Souza - Prefeitura Municipal - Gabinete
Nelisa Costa do Nascimento - Prefeitura Municipal / Departamento de Educa?
Ricardo dos Santos Silva - Prefeitura Municpal
Sebasti?Batista Souza - Associa? Pr?nor de Primavera- APROMEP
Simone Santos Dias - Lions Clube de Primavera/Rosana
Tiago Garcia Barbedo - UNESP - Universidade Estadual 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 ROSANA 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.
Na leitura da ATA, e apresentação da pauta, aos membros presentes foram conceituados pontos importantes para entendimento dos trabalhos censitários,
como Mapas Urbano, Rural, Setores, limites, perímetros.
Contamos com a presença da Sra. prefeita Aparecida Batista Dias de Oliveira,e no momento entregamos o Ofício nº 064, solicitando o Posto de Coleta, bem
como mobiliários, e a Banda larga.
Colocamos aos membros da Comissão a omissão da "Rua Fepasa", no Mapa Urbano da cidade de Rosana e questionada pelo Setor da Base Territorial.
O Sr. Marcos, informou que o Engenheiro da prefeitura omitiu, por que futuramente o local deverá ser desocupado, por ser invasão. Mas solictamos que o
mapa fosse alterado com a finalidade de coleta no Censo Demográfico.  
Entregamos folders"O MUNICÍPIO E SEU CONTEXO".  Apresentamos o DVD institucional.                   

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: Nos púlpitos das igrejas,onde os lideres religiosos estariam divulgando PSS e os jornais.
Apoio de líderes local: A Sra Simone, apresentou a idéia de membros estarem levando as escolas da cidade,os cartazes.
Outras formas: Carro de som, a prefeitura iria ver a possibilidade.

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 Posto de Coleta funcionará na Rua Duas Barras,nº55 Primavera -  Rosana
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O mobiliário será providenciado
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Também será disponibilizado, banda larga no local do Posto
Segurança: A equipe de segurança municipal  funciona 24 horas, e será ao lado do Posto de Coleta.

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: Dependeremos do espaço físico da escola, apoio dos membros da comissão e da Prefeitura local

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Como a prefeita Sra Aparecida estava presente, acrescentamos oportunamente quanto ao translado do recenseador ou mesmo do Supervisor para o Setor,
utilizando veículos municipais.
Também, colocamos em pauta, a idéia da Ag/Taubaté, onde seria utilizado ônibus gratuíto
para a equipe censitária que estivesse devidamente identificada de colete azul e o crachá.
A imprensa responsável pela divulgação da prefeitura estava presente, onde foi tirada algumas fotos da reunião, para publicação em jornais local.
O Corpo de Bombeiros estará disponibilizando barcos para transporte dos Recenseadores e Supervisores nas Ilhas,no Rio Paraná.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Rotary Club., o Sr. Edilson Rodrigues.

* A próxima reunião será agendada para 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.


