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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 28 dias do mês de Setembro de 2009, às 13:00, no Salão Nobre da Prefeitura, do município, SÃO VICENTE, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Patricia Regina Nunes Marques representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Alexandre Morais  Rodrigues - Secretaria Municipal de Educa?
Diogo Alves Sampaio - Prefeitura S?Vicente-Secret.Assist. Social
Douglas Luan da Silva - Prefeitura de S?Vicente
Edna Tereza Guidone de  Oliveira - Prefeitura Municipal 
Emerson dos  Santos - Prefeitura Municipal  de S? Vicente

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 VICENTE 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.
Assunto referente ao Decreto das áreas administrativas e de ponderação já estão em andamento.

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: SIM , a  Ass. de Imprensa da Prefeitura se propôs a enviar os relase para os outros meios de comuni.
Apoio de líderes local: Apenas Secr. da Educação e Planejamento estão nos ajudando na divulgação 
Outras formas: Mandei Relase para várias tvs e jornais., inclusive fiz uma reportagem na TV 1ª  São Vicente.

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: sim o Secretario de Planejamneto se propôs a arrumar, e disse ter 2 já quase certos.

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: O Secret.Palnejamento Sr. Emerson demonstrou em querer nos ajudar.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Pedimos muito a colaboração de todos , foi dito a impotância de todas as etapas do CENSO/2010,em uma próxima fase principalmente na divulgação do
PSS para recenseadores, local para treinamentos, foi dito sobre a gratuidade de condução no Município, o Sr.Senhor Secretário Adjunto da Secretária da
Educação se comprometeu em levar panfletos e cartazes para enviar a todas as escolas,dissemos também da importância em facilitar as inscrições em



locais públicos para o próximo PSS,falamos também dos 4 postos de coleta e toda sua estrutura para um bom trabalho, reforçamos a importância da
SEGURANÇA ,localização , equipamentos de informática nos postos ,mobiliários,área ideal ,qual o tempo aproximado que os ACM ,ACS e recenseadores
estrão no posto , período de instalação , e a partir de quando deverá já estar pronto para ocuparmos o local e vagas.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Polícia Militar, Colegio Integração e membros de algumas Secretarias da Prefeitura que estiverM NA 1ª Reuniçao da CMGE.

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.


