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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Setembro de 2009, às 14:15, no Agência do IBGE, do município, SANTOS, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MÁRIO SÉRGIO MATHEUS DOS SANTOS representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Cristina Helena Ribeiro dos Santos - PMS - Secretaria de Governo - DEAR-RCH
Dalva Mendes Fernandes - UniSantos - Universidade Cat?a de Santos
Denise Serpa Leal - CIA. DE HABITA?O DA BAIXADA SANTISTA
Luiz Ot?o Galv?de Barros - Prefeitura Municipal - Secretaria de Planejamento
Magna Aparecida Branco Alarcon - SEDUC
Paulo de Moraes - Ag?ia Metropolitana da Baixada Santista - AGEM

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 SANTOS 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 feito breve comentário sobre a instalação da comissão e seus objetivos, além das explicações da ata que estará disponibilizada na internet, em breve.
Foi oferecida a cópia da ata impressa para a leitura dos interessados.

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 imprensa oficial e demais veículos da mídia local
Outras formas: Distribuição de cartazes nos principais locais do município, como Poupa Tempo, Universidades, etc.

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: A prefeitura deverá ser oficiada sobre as necessidades e deverá colaborar na busca dos espaços.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura deverá ser oficiada sobre as necessidades e para avaliação das possibilidades.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A prefeitura deverá ser oficiada sobre as necessidades e para avaliação das possibilidades.
Segurança: Foram sugeridos alguns locais com segurança adequada, mas será uma preocupação permanente.

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: Utilização das escolas municipais
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): as salas de aula tem esse mobiliário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Há que ser avaliada as necessidades



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Houve a inclusão da COHAB Santista, que não participou da instalação.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi enfatizada a importância da divulgação do processo seletivo em todas as localidades do município para obtermos uma boa seleção de pessoal com
representatividade em todas as regiões da cidade, ao que os membros se propuseram a colaborar em suas áreas de atuação.
Foram sugeridos locais para a instalação dos postos, dentre os quais:Casa dos Conselhos, Instituto Histórico e Geográfico, Universidade de Santos,
UNIFESP (consultar a Câmara das Universidades).
Os membros demonstraram preocupação com a segurança dos equipamentos e dos dados, sugerindo que seja feito backup a cada entrevista e retirando o
cartão de memória. Fazer ampla campanha de esclarecimento nas localidades carentes e atravez da divulgação, buscar a classificação de pessoas destas
regiões.
O presidente explicou sobre o processo de supervisão das entrevistas para evitar fraude de informação, e da forma de pagamento por produção ao
recenseador.

Comentando sobre o ofício 274/2009GPM-E, no qual o Sr.Prefeito pede revisão da estimativa oficial da população 2009 e  argumenta com  numeros que
apontam para o crescimento e não a queda prevista pelo IBGE, o presidente, informou  que o documento esta sendo avaliado pelo departamento resposável
e que a estimativa segue metodologia estatística e cientifica que considera a tendencia de crescimento entre dois censos e as componentes demográficas 
natalidade, mortalidade e migração. Informou também que o resultado definitivo da estimativa será publicado após revisão dos números, quando o IBGE
decedirá conclusivamente e enviará até dia 31 de outubro para o Tribunal de Contas da União. E ainda que se confirme a estimativa, não será razão de
queda do  FPM, uma vez que se manterá na mesma faixa de coeficiente 4.0, para os municípios acima de 156.216 habitantes.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
- DIOCESE DE SANTOS (justificou ausência)
- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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.


