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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 19 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:30, no Câmara Municipal, do município, SÃO JOÃO DA BOA VISTA, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Carlos Alberto Ianguas representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Alex Rodrigues Balestero - Jornal Gazeta de S?Jo?
Alexandre Carvalho Ara? - TV - Uni?
Am?a Aparecida Guerreiro - Prefeitura Municipal
Cleide Maria Valsechi Leite - Diretoria de Ensino Estadual
Edson Cabral Pereira da Silva Filho. - Cati (Casa da Agricultura)
ELIANE BUCIMAN DE LIMA - Promo? Social
Jana? de Almeida Sousa Lima - TV - Uni?

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 JOÃO DA BOA VISTA 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.
Foram apresentados os trabalhos da Base territorial aos novos membros da CMGEs - GEOBASE, CNEFE, CROQUIS, Limites de Setores, DVD da CMGEs,
DVD Institucional e Documentação de Regulamentação das CMGEs.

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: Sim
Apoio de líderes local: Sim

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Sim 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): SIM
Comunicação (telefone, banda larga, fax): SIM

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? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: SIM



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): SIM
Comunicação (telefone, banda larga, fax): SIM

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
A repórter da TV União irá entrar em contato com outras instituições(mídia), para participarem da comissão nas próximas reuniões.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi apresentado pelo Coordenador da Subárea de São João da Boa Vista a quantidade de vagas por município de Agente Censitário Municipal, Agente
Censitário Supervisor e Agente Censitário de informática, também informou aos membros que em 2010 o IBGE irá realizar o PSS para recenseador. Explicou
o motivo das prorrogações do PSS até 25/10/2009 face ao baixo número de inscritos, teve município que não houve inscritos.
O Presidente da Comissão e Coordenador de Subárea informou que já enviou ofício ao Sr. Prefeito Nelson Mancini Nicolau solicitando um local para a
instalação do posto de coleta (espaço físico, mesas, cadeiras, uso de banda larga,e etc) no município, sendo que em São João da Boa Vista são dois postos
de coleta, um já está instalado, o
Coordenador está aguardando resposta do ofício, se não obter êxito irá solicitar ajuda aos membros das CMGEs. Também enviará ofícios as universidades,
solicitando cessão de salas para o treinamento dos contratados. Foi explicado aos membros porque o IBGE não divulga os dados por bairro, tem que ser
oficializadas as denominações e os limites territoriais dos bairros do Município e a Câmara Municipal aprovar a lei.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Justificaram ausência: Departamento de Saúde, Departamento de Educação e Departamento de Planejamento.

Sindicato Rural, Jornal O Município.

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.


