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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 17 dias do mês de Setembro de 2009, às 14:10, no Casa da Cultura, do município, SANTA GERTRUDES, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) IVan Donizetti Marafon representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

IVANI DALLA MULLER ARTHUR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA?O
LUANA PAULA ORTIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?
MARIA HELENA FERRANTI BICHARA - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

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 SANTA GERTRUDES 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
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 em mídias orais e escritas
Apoio de líderes local: Poderes públicos, segurança, judiciário, educação e sindicatos.
Outras formas: Mídia digital

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: Locais para instalação dos postos de coleta, bem como toda infraestrutura necessária.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mobiliário completo
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Toda infraestrutura de comunicação necessária.
Segurança: Colaboração da polícia militar, civil e municipal.

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: Apoio de órgãos públicos e privados.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Completa infraestrutura de apoio.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Completa infraestrutura de apoio a comunicação.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Alguns membros da Comissão não compareceram , porém enviaram representantes que serão convidados a participar das próximas reuniões. Como por



exemplo, Lázaro Noé da Silva (Presidente da Câmara Municipal) representado por Luiz Aparecido Basso (Vice-presidente da Câmara Municipal); 
Compareceram também a senhora Carolina Hugermeyer (Assessora de Imprensa da Prefeitura) e a senhora Odila Goes Araujo Pinto (Diretora de Cultura da
Secretária de Cultura)

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram tratados assuntos relacionados ao andamento do Censo Experimental que está ocorrendo no município de Rio Claro, desde 1º de setembro, tais
como as novas tecnologias que estão sendo testadas e seus respectivos problemas apresentados. Ressaltou também que toda a atenção está voltada ao
município, recebendo a visita de representantes do Brasil inteiro e até mesmo de membros internacionais que estão observando o andamento das atividades.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
JOÃO CARLOS VITTE - PREFEITURA MUNICIPAL - PREFEITO MUNICIPAL; RENATO BENEDITO DE OLIVEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE; VILSON NUNES DAMIÃO - POLICIA MILITAR - PRIMEIRO SARGENTO DA POLICIA MILITAR; WILDSON
FITTIPALDI - CONSEG - SECRETÁRIO DO CONSEG; ZULEIDE MELO DE NOVAES - ASPACER - ANALISTA EXPORT E ESTATÍSTICA; VAN CESAR
FERREIRA - ROTARY CLUBE - PRESIDENTE DO ROTARY CLUBE; 

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.


