
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 15:00, no Prefeitura Municipal, do município, SERRA AZUL, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Rafael Gutierre Carvalho representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Alexandre Magno Vieira Lima - USP - CIRP
Ana Maria Caviola - Prefeitura Municipal
Arnaldo Moreira Garcia - Prefeitura Municipal
Camila de Oliveira Anhezini - Prefeitura Municipal
Cristiano R. Barbosa - Membro da Sociedade Civil
Cristina Lopes Rocha - Prefeitura Municipal
Edino Longo Salvador - Prefeitura Municipal
Edson Augusto Zanirato - Prefeitura Municipal
Ester Maria Euz?o Neto Berti - Prefeitura Municipal
Francisco Donizete Tunis - Unidade Mista de Saude
Jacqueline Faringnoli - Prefeitura Municipal
Luiz Antonio de Faria - Prefeitura Municipal
Marcos Antonio Moreira Junior - C?ra Municipal
Marcos Mateus - Membro da Sociedade Civil
Paulo Antonio Weffort - Prefeitura Municipal
Pedro Luiz Siriani - Prefeitura Municipal
S?io do Nascimento Leite - Prefeitura Municipal
Wanda Ely de Brito Costa - Prefeitura Municipal

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 SERRA AZUL 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
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: Sim.
Apoio de líderes local: Sim, todos da reunião se disponibilizaram pela divulgação no município.
Outras formas: Carro de Som

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
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): De acordo com as possibilidades de comunicação no município, de um modo geral
Segurança: Sim

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: SIm
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Se necessário, de acordo com as possibilidades de comunicação no município.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi discutida nesta Reunião a questão do Processo aberto pelo município, no qual é questionada a última estimativa divulgada pelo IBGE (2009) e o fato de
ficarem 67 pessoas abaixo do necessário para mudança de faixa no recebimento do FPM. O Dr. Edson Augusto Zanirato, Diretor Jurídico da Prefeitura
Municipal de Serra Azul, questionou o fato da estimativa não particularizar os presídios, ressaltando que desta forma os municípios que possuem fluxo de
população carcerária ficam prejudicados diante da metodologia usada no cálculo das estimativas.
Destaca que a população carcerária contada em 2007 está muito aquém da realidade atual, pois durante a Contagem 2007 os presídios estavam em
expansão, contando ainda com poucos presos e hoje, após este processo de expansão,contam com um número muito mais elevado. Por este motivo os
membros da Comissão acreditam que agora o município conta com um número populacional bem acima do necessário para que consigam mudar a sua faixa
do Fundo de Participação do Município. Comentou também que é um absurdo o município de Serra Azul receber a mesma quantidade de verba que
municípios de porte muito inferior, tais como Borá e Santa Cruz da Esperança e que este repasse deveria ser feito por número de pessoas.
O Coordenador de Subárea, Rafael Gutierre Carvalho,esclareceu que o IBGE utiliza a mesma metodologia amplamente divulgada nos 5565 municipios do
Brasil e desta forma não há como particularizar a maneira de estimar a população de quaisquer destes municípios.
Deixou claro também, inclusive com o uso de registro sem infringir a Lei do Sigilo de Informações, que Serra Azul teve suas duas penitenciárias
comtempladas durante a Contagem 2007, garantindo desta forma, que os presidiários existentes naquela ocasião não ficaram de fora da contagem.
Aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância do Censo 2010, que atualizará os dados do município de forma a fidelizar as informações
populacionais e posicionar o município na faixa que consideram adequada de repasse do FPM. Lembrando que desde 2007 o município tem dados
estimados e a metodologia da estimativa disponibiliza-se no site do IBGE.

Foi entregue ofício, direcionado ao Prefeito Municipal, com a solicitação do posto de coleta e suas necessidades.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Representando o IBGE, esteve presente à Reunião a Coordenadora de Subárea Carolina da Costa Ziviani.

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.


