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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 2 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no CÂMARA MUNICIPAL , do município, SÃO ROQUE, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MARCILEI  CORREA VENTRIS  representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

FABIANO ALDUMARO SABBATINI  - SINDICATO RURAL DE SÏ ROQUE 
RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA  - C•ARA MUNICIPAL 
SANDRA REGINA VAZOLLER LEITE - OAB - 98º SUBSE?O SÏ ROQUE 

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 ROQUE 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 mencionado que o IBGE continua trabalhando na malha setorial, onde ocorreram várias alterações de perímetro urbano. 

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: Houve divulgação  na TV SBT  , rádio Local , cartazes  espalhados  pela cidade , carro som 
Apoio de líderes local: O vereador  Rodrigo  apoiou na divulgação.
Outras formas: O informativo  sobre o processo seletivo já havia sido transmitido por e-mail aos membros. 

POSTO DE COLETA

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

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: vai nos ceder  o espaço  fisico ,ja esta vendo na AV.Brasital , proximo  a rodoviaria 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Irão  providenciar  o mobiliário  . 
Comunicação (telefone, banda larga, fax): telefone  banda  larga  . 
Segurança:  Apoio da Guarda Municipal  

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo
Material Promocional

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: espaço fisico 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): mesas , cadeiras , 



Comunicação (telefone, banda larga, fax): telefone 

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O vereador Rodrigo  ligou para o repórter  Beto e pediu  que ele  fizesse uma nota com o anúncio do concurso na TV Sorocaba(SBT). O PSS será divulgado
também pela rádio local. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Faltaram pessoas convidadas da Prefeitura, mas o Sr. José Rubens Leite, Chefe da Divisão Serviços Adm.Desenvolvimento participou e propôs ajuda na
divulgação do processo seletivo. 

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.


