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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 21 dias do mês de Setembro de 2009, às 10, no Orçamento Participativo, do município, SÃO CARLOS, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Luiz Rogério Godoy representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Analice Gaspar Garcia - Jornal Primeira P?na
Eliana C?ia Chierice Correa de Moraes - Secretaria Municipal de Educa?
Jos?abr?o Ferreira - Prefeitura Municipal de S?Carlos
Lucindo Gon?ves da Silva - Secretaria de Planejamento
Maria In?Kauter Mancuso - UFSCar - Universidade Federal de S?Carlos
Rosana Trigo Moreira - Secretaria Municipal de Sa?
T?a Regina Rodrigues Rocha - Secretaria Municipal de Sa?
Teresinha das Gra? Coletta - USP-Escola de Engenharia de S?Carlos

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 SÃO CARLOS 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

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 no Jornal Primeira Página e na EPTV
Outras formas: Entrega de cartazes para afixar nos locais de grande circulação

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:  Possibilidades a confirmar: USP, UFSCar, Prefeitura e EPTV.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Verificar possibilidades na USP, UFSCar, Prefeitura e EPTV.

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: A confirmar possíveis locais: USP, UFSCar e Universidade Aberta

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Josefa Silva representou o Sr. Lucindo, da administração regional da Cidade Aracy.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:



Foram apresentadas as características das áreas de ponderação e uma proposta de divisão do município.
Foram entregues os folhetos sobre o município e seu contexto.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
A EPTV, representada por Joyce, não pôde comparecer mas se prontificou a verificar as possibilidades de apoio. No mesmo dia 21, foi feita a divulgação do
PSS na televisão.

O Sr. João Paulo Porto, da Secretaria de Governo também não pôde comparecer mas colocou-se a disposição para discutir o apoio da Prefeitura na
montagem dos postos de coleta.

Não compareceram os representantes dos órgãos:
-Câmara Municipal;
-Sindicato Rural;
-Regional de Ensino.

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.


