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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:30, no AUDITÓRIO DA UNIDADE ESTADUAL DO IBGE, do município, SÃO PAULO, Estado SP, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) FRANCISCO GARRIDO BARCIA representante do
IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Alda Regina Ferreira - Secretaria Municipal de Planejamento 
Alzenir Moreira Silva - Subprefeitura de Vila Prudente/Sapobemba
Ana Maria Concei?  - Subprefeitura Cidade Ademar
Arnaldo Valente Poerner Dias Fernandes - Subprefeitura de Santo Amaro
Celso da Silva Terra - Subprefeitura Casa Verde
Clara Meyer Cabral - Movimento Nossa S?Paulo
Indal?a  S?ia Almeida Brand?Escudero - Subprefeitura Jabaquara
Jo?Rafael Calvo da Silva - Secretaria Municipal de Assist?ia e Desenvolvimento Social
Jos?arcos Pereira de Ara? - Secretaria Munic de Desenvolvimento Urbano
Jussara de G?Campos - Subprefeitura Cidade Ademar
M?ia Maria Fartos Terlizzi - Secretaria Municipal de Habita?
M?ia Martins de Oliveira Santos - Subprefeitura de Perus 
Ot?o Cabrera De L? - PRODAM - SP
Pedro Scuro Neto - Secretaria Municipal do Trabalho
Rog?o Pelizzari de Andrade - Secretaria Municipal Executiva de Comunica?
Silvio Luiz Faria de Oliveira - Subprefeitura Campo Limpo
Z?a Maria Matias Gouveia - Secretaria Municipal de Finan?

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 PAULO 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

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: O PSS foi amplamente divulgado rádios, jornais e assoc.de bairros, cartazes em escolas e universidades.
Apoio de líderes local: As lideranças comunitárias foram mobilizadas através das Comissões Locais
Outras formas: Cartazes, folders, jornais locais, reuniões de CCLs.

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: Subp. Campo Limpo, Jabaquara e S.Mateus ofereceram espaços e as demais entidades apoio p/ cessão.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): As entidades estão empenhadas em buscar a infraestrutura completa
Comunicação (telefone, banda larga, fax): As entidades estão empenhadas em buscar a infraestrutura completa
Segurança: As entidades estão empenhadas em buscar a infraestrutura completa

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 SEMADS ofereceu espaço para treinamento e a Coord. IBGE enviará ofício p/ Secretário de Educação.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será objeto de solicitação conjunta para a Sec. de Educação e outras entidades

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A reunião foi presidida pelo Coordenador Estadual do Censo em São Paulo, Francisco Garrido Barcia,  e a mesa composta pela Coordenadora de Comissões
de SP, Luciana Prazeres e pelo Coordenador Operacional, Aparecido Soares.
O Presidente da CMGE abriu os trabalhos, agradeceu a presença dos participantes e fez uma apresentação sobre a dinâmica e os temas a serem tratados
na 2ª reunião, frisando que tratava-se de uma reunião de trabalho, com o objetivo de maior interrelação com as entidades presentes. 
Em seguida, a  Coordenadora das Comissões apresentou um panorama das Comissões Censitárias Locais - CCLs, instaladas em várias regiões do
município, entre setembro e outubro de 2009, como um desdobramento da reunião da CMGE. Explicou que devido a extensão territorial da capital, a
multiplicação de esforços para a divulgação e criação de facilidades para o Censo é fundamental e, portanto, através do apoio das Subprefeituras, as
coordenações de área e subárea do IBGE, as Comissões Locais foram formadas e iniciaram a divulgação do Censo, em especial do PSS dos mensalistas.
Luciana apontou no mapa do município, onde foram criadas as 13 CCLs até o momento, e quais regiões ainda serão cobertas como a zona central e parte da
zona norte. Informou ainda, que dessas reuniões participaram 247 representantes de várias entidades, como associações de bairro, Subprefeituras,
associações comerciais, de serviços, jornais de bairro e outras, e a receptividade e apoio ao IBGE foram expressivos em todas elas.
Continuando, Francisco Garrido passou a palavra ao Coordenador de Divulgação do Censo, Wagner Silveira, que apresentou o balanço das inscrições do
Processo Seletivo para mensalistas. Wagner mostrou a relação de inscritos e de vagas, por áreas de trabalho, sendo um  total de 1.671 vagas e 10.491
inscritos nos vários cargos. As inscrições foram bem distribuídas, exceto a região do Morumbi, onde foi necessário um reforço na divulgação para o alcance
do nº mínimo de inscrições. A Subprefeitura do Butantã apoiou integralmente o IBGE, tanto na divulgação das vagas, como na montagem de um posto
adicional de inscrição na própria Subprefeitura. Wagner ressaltou que se houver falta de aprovados, haverá possibilidade de remanejamento de candidatos
de uma área para outra.
Em seguida, Aparecido Soares explicou sobre os postos de coleta (PC) do IBGE na capital, onde será necessário um total de 175 PC distribuídos
proporcionalmente nas 10 áreas de trabalho do município, sendo que a distribuição fica a cargo dos Coord. de Subáreas.Destacou que as comunidades de
Paraisópolis e Heliópolis terão postos próprios. Ressaltou que serão necessários, a partir do dia 11/01/2010, cerca de 18 postos, que serão os locais de
trabalho do primeiros contratados (ACRs). Aparecido disse que a dificuldade em conseguir espaços é a mesma, independentemente da região. Passando
para o tema do treinamento das equipes, informou que os treinamentos se iniciarão em março e se estenderão até julho 2010 ou um pouco mais, e que serão
necessárias até 500 salas de aula, com estrutura mínima de mobiliário e equipamentos(TV e DVD). Aparecido falou também sobre passe livre no transporte
para os recenseadores, no período de agosto a novembro, e que a contrapartida do IBGE para as empresas seriam as informações da pesquisa de
origem/destino gerada a partir dos dados do Censo. Abordou, na sequência, a questão das Áreas de Ponderação, informando que será realizada no dia
4/12/09, reunião na sede do IBGE (RJ) com os municípios acima de 500.000 hab. para discussão do tema.
Francisco nominou os presentes à reunião e passou a palavra para que estes manifestassem as suas considerações sobre os assuntos tratados:  
A Sra. Indalécia informou que a Sub.Jabaquara cedeu, recentemente,um espaço para a Praça de Atendimento da Sec. Trabalho e sugeriu sondar a
possibilidade de ocupação conjunta para o PC. Em seguida, a representante da SEHAB indagou se já existe PC definido para Paraisópolis. Regina Pulzi,
Coordenadora de Área do IBGE, respondeu que já estão tratando um local para Paraisópolis, mas que a dificuldade maior encontra-se no Morumbi. Indalécia
perguntou como fazer o contato sobre os PC. Seguiu-se uma discussão sobre a melhor forma, e Francisco Barcia sugeriu que a comunicação seja feita
diretamente com os coordenadores de cada área. O representante da Sub.São Miguel disse que lá também foi cedido local para a instalação do CAT, e
indagou porque as subáreas não coincidem com os territórios das Subprefeituras. Aparecido esclareceu os critérios de divisão do IBGE e Wagner
complementou os objetivos do PC. 

O representante da Casa Verde, Celso Terra, discorreu sobre os postos da região da Casa Verde/Limão/Cachoeirinha. Sugeriu que o IBGE faça contato
direto com o Secretário de Educação, pois as melhores opções, no geral, seriam os colégios e bibliotecas públicas. Acenou também o Centro da Juventude
Ruth Cardoso, da Sec.da Cultura, na região do Limão, que teria boas condições para abrigar um PC, e sugeriu ainda,o Anhembi, que teria infraestrutura. 
Disse que possuem espaços, mas estes são abertos e, nesse caso, se houver a opção de tendas, com patrocínio, poderiam ser utilizadas áreas de esportes,
praças, etc., sendo que ao final do dia os equipamentos poderiam ser guardados. 

Francisco comentou que em outros censos, o IBGE trabalhou somente de cima para baixo, e que houve problemas com alguns gestores de unidades
educacionais. Ressaltou que a Secretaria de Educação foi convidada para esta comissão, mas não compareceu. Então, dessa vez, será reativado o contato
de cima para baixo, mas o IBGE também trabalhará na ordem inversa, inclusive fora do âmbito do governo municipal, para melhorar a situação de obtenção
de postos.

A Coordenadora de Treinamento do IBGE, Nadir Ribeiro, sugeriu aproveitar o contato com o Secretário de Educação para solicitação, das cerca de 500 salas
para treinamento, para 12.000 recenseadores, para uma semana do mês de julho de 2010. 

João Rafael, da SEMADS, informou que a Secretaria possui espaço para treinamento na rua Pedro de Toledo. 

Thais Martoni, da Sec. Estadual de Transportes pediu mais informações para repassar internamente às Diretorias Regionais, que já foram acionadas para



ajuda ao Censo , e sugeriu contato com a ARTESP, agência reguladora da Secretaria, para outros assuntos de interesse. Francisco explicou que os temas
são aqui discutidos são os mesmos nos 645 municípios do estado de SP, ou seja, as obrigações são as mesmas, em relação a postos de coleta, busca da
gratuidade nos transportes coletivo, principalmente dos  recenseadores, na obtenção de espaços para as coordenações de subáreas, sendo que o único
diferencial são as áreas de ponderação. No mais, toda mobilização tem que ser exatamente igual. Informou ainda, que já foram feitos contatos com esta
entidade, em outros Censos, no que se refere a liberação das praças de pedágio, mas o IBGE não pode ser atendido, por conta da legislação citada à época.
Disse que o IBGE  reforçará as informações para a Secretaria. Est. Transportes e, pontou ainda, que a ARTESP será convidada para compor a Comissão
Estadual. 

Continuando, Francisco fez uma justificativa para a solicitação de cessões de espaços, esclarecendo sobre a lógica de tentar diminuir as despesas da
operação censitária, desonerando assim os cofres públicos. Comentou, que em outros Censos, houve colaboração de órgãos que não faziam parte da
comissão, mas que apoiaram o IBGE, como por exemplo o Jóquei Clube e outras entidades privadas que se sensibilizaram com a importância do Censo. 

Explicou que aproximadamente 70% do orçamento do Censo vai para o pagamento dos recenseadores e para os mensalistas, e o restante vai praticamente
para a aquisição de equipamentos. Disse que não existe privilégios para o IBGE, nem institucional nem pessoal, de qualquer servidor com relação a previsão
orçamentária do Censo. Diz que é obrigação de cada brasileiro gastar menos e fazer mais com o dinheiro público, e com o IBGE não é diferente.

A sra. Indalécia da Sub Jabaquara questiona a respeito do tamanho das salas e do tempo de utilização, e a respeito do treinamento e das contratações.
Nadir Ribeiro fez novos esclarecimentos  a respeito das contratações, recrutamentos, datas, horários e quantitativos a respeitos dos mensalistas e
recenseadores.

O sr. Otávio Cabrera da PRODAM fez uma colocação sobre os 96 distritos da capital, ressaltando a falta da agregação de informação dos setores censitários
pelas Subprefeituras, e se colocando à disposição para contribuir no que for possível.

Francisco Barcia pediu aos servidores do IBGE que se apresentassem, falando do cargo e da região que vão trabalhar. Após as apresentações de cada um,
Francisco falou do trabalho e do número reduzido de servidores no estado de SP e a cooperação e dedicação de cada um, trabalhando não só pelo salário
mais principalmente com as pessoas e para as pessoas. 

Em seguida, o Coordenador Operacional do censo falou sobre o documento distribuído aos membros presentes com os contatos das Subáreas, sobre a
próxima reunião em fevereiro/2010, com os temas: PSS (inscrições a partir de março/2010, nº de vagas, balanço dos trabalhos, montagens dos postos de
coleta e locais de treinamento.

A Coordenadora das Comissões lembrou a importância dos temas dessa reunião para a logística do Censo,que é fundamental para realizar um bom trabalho,
com tranquilidade, com uma boa cobertura territorial, de modo a gerar dados cada vez mais confiáveis para todos. Ressaltou que em futuras reuniões
poderão ser abordados outros assuntos.Lembrou aos presentes que podem sugerir outras entidades para a Comissão.

Francisco comentou a pretensão do IBGE em tornar essas comissões permanentes. Falou de um relacionamento eficaz, de interesse, não só de pedir, mas
de captar e que o IBGE seja cada vez mais útil, forte e representativo, para que nas próximas reuniões, outras questões sejam tratadas até num momento
pós censo. 

Com essas palavras finais, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.

Os presentes assinaram um livro de presença que fará parte da presente ata.

O representante do Ipiranga será substituído pelos Srs. Paulo Eduardo Vorrath - Assistente Técnico e Miguel Angelo Barone. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Compareceu sra.Vera Lia Xavier, representando o sr. José Flávio Cury da Subp.Pinheiros;
Compareceu o sr. Humberto Yutaka Kagohara, representando o sr.Roberto Kazushi Tamura,Subprefeito de Aricanduva/Vila Formosa;
Compareceu o sr. Izaltino Augusto do Nascimento, representando o sr. Clóvis Luiz Chaves - Subprefeito de São Mateus;
- Estiveram presentes sra.Thaís Martoni da Secretaria Estadual dos Transportes e o sr. Rogério Lopes, da Subprefeitura de Campo Limpo. 

- Da Prefeitura Municipal não compareceram as Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Participação e Parceria, as Subprefeituras de Butantã, Capela
do Socorro, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Freguesia do Ó, Guaianases, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jaçanã/Tremembé, Lapa, M'Boi Mirim,
Moóca, Parelheiros, Penha, Pirituba, Santana/Tucuruvi, São Miguel Paulista, Sé, Vila Maria/Vila Guilherme,Vila Mariana, e a Coordenadoria da Defesa Civil.
Muitos representantes justificaram a sua ausência.

- A representante da Câmara Municipal de São Paulo justificou sua ausência.

- As entidades ABEP, COHAB, DIEESE, EMPLASA não puderam comparecer. 

- Pelo IBGE, estiveram presentes à reunião 6 coordenadores de área e 12 coordenadores de subárea da capital, além de outros técnicos envolvidos na
Coordenação do Censo.

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.


