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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 15 dias do mês de Dezembro de 2009, às 14h15, no SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, do município, SÃO LUÍS DO PARAITINGA, Estado SP, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) AGUINALDO SILVA representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

ANA SILVIA C FERREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÏ LUIZ DO PARAITINGA
CRISTINA MARIA R. TOLEDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÏ LUIZ DO PARAITINGA
EDILENE ALVES PEREIRA - C•ARA MUNICIPAL DE SÏ LUIZ DO PARAITINGA
EDUARDO DE OLIVEIRA COELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÏ LUIZ DO PARAITINGA
NATLIA DOS SANTOS MORADEI - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÏ LUIZ DO PARAITINGA
NILDE CRISTINA P. BAPTISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÏ LUIZ DO PARAITINGA

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 LUÍS DO PARAITINGA 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.
o Sr. Presidente explanou aos membros participantes e que não estiveram presentes na reunião anterior, o andamento dos trabalhos da base operacional e o
tratamento dado às divisas intermunicipais, principalmente entre os municípios de São Luiz do Paraitinga e Lagoinha e São Luiz do Paraitinga e Natividade
da Serra.

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 ?
Não. Por quê?
Devido a dificuldade  em estabelecar agenda com os membros participantes da primeira reunião, a segunda reunião foi postergada para uma data após a
prova do processo seleletivo realizado em 13.12.2009.

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 Assessora da Secretaria Municipal da Educação,  Nilde Crisitina P. Baptista ficou de fazer gestão junto a Sra. Prefeita Ana Lúcia  para que
seja viabilizado um Posto de Coleta na centro da cidade.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Idem procedimento do espaço físico do Posto de Coleta
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Idem procedimento do espaço físico 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: A Secretaria Municipal de Educação disponibilizou duas salas na Escola Municipal para treinamento
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será feita gestão junto a Prefeitura em momento oportuno
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será feita gestão junto a Prefeitura em momento oportuno



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
A Presidenta da Câmara Municipal, Sra Edilene Alves Pereira, orientou a formulação de convites para os Líderes religiosos e Diretoras das escolas urbanas
nas próximas reuniões. A vereadora Edilene acredita que o PSS pode ser mais eficiente junto à comunidade através da participação destas pessoas.
Esclareceu que sua percepção está fundamentada no número de inscritos do PSS para mensalistas, que ficou bem abaixo do esperado.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Sr. Presidente explanou sobre a situação do PSS realizado no fim de semana no municipio, pontuou o número grande de faltas irá provocar perda de
qualidade no quadro de pessoas que irão fazer o Censo. Posicionou que este acontecimento acendeu a luz amarela, alertando sobre a forma que estão
sendo encaminhados os trabalhos em São Luiz do Paraitinga. O Sr. Presidente deixou registrado todos os presentes que será necessário maior
comprometimento dos membros da comissão em relação ao PSS dos Recenseadores que ocorrerá no início de 2010. A Sra. Edilene, vereadora, manifestou
que apesar de ter tido conhecimento, achou que a divulgação poderia ser melhorada e propôs contatos com alguns representantes de segmentos que não
estão presentes nesta reunião.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Prefeita, Escolas municipais, Departamento de Agricultura.

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.


