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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2009, às 14:00, no Aciss - Associação Coml. e Indust. de SS, do município, SÃO SEBASTIÃO, Estado SP, foi realizada
a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Sônia Regina da Silva Callefi representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Dirceia Arruda Oliveira - Sociedade Amigos de Maresias
Eloiza Helena Del Masso Paternese Vasques - Secretaria Municipal de Educa?
Ivelize Aparecida dos Santos de Lima - C?ra Municipal de S?Sebasti?
Jayme Himelfaro - Associa? Comercial de S. Sebasti?
Luis Fernando Barreto - Secretaria de Educa? de S. Sebasti?

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 SEBASTIÃO 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 feito um breve resumo da Reunião anterior, ressaltando-se a importância da mobilizãção das várias frentes, para execução do Censo 2010. A conclusão
da revisão da BT no Município.

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: Imprensa escrita, rádios comunitárias
Apoio de líderes local: Sim, através da divulgação dp PSS na própria comunidade do bairro que representa
Outras formas: Internet ( Jornal eletrônico da Aciss, divulgação no PAT, escolas e faculdade e cartazes espalhados)

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?
Não. Por quê?
Nenhum representante do poder executivo (exceto da Educação), o restante não tem meios p/ auxiliar.

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? 
Não. Por quê?
Nº de participantes reduzido e sem representatividade do executivo municipal, que é quem mais apoia.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:



Novamente foi discutido a ausência de representantes do poder executivo, mesmo após ter sido enviado um 2º Ofício convite, o qual não foi respondido.
Tirou-se que, o IBGE deverá tentar agendar um encontro com o Prefeito para tratar dos assuntos das reuniões.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria da Agricultura (Casa da Agricultura); Prefeitura Municipal; Policía Militar; Secretaria de Saúde (PSF); Sociedade Amigos de Barequeçaba;
Sociedade Amigos da Enseada; Associação de Amigos do Canto do Mar; Associação dos Moradores de Boissucanga;Associação de Moradores da Vila do
Sahy; Sociedade Amigos de Juquehy; Poder Judiciário e Representante local do CRECI.

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.


