
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 10:20, no Prefeitura Municipal, do município, TAQUARITUBA, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Ione de Alencar Silva representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

CEC?IA MARCOLINO - BIBLIOTECA MUNICIPAL
EDISON RAMOS DE CAMPOS PEDROSO - CASA DA AGRICULTURA
GILSON SZUAICZVK - CASA DA AGRICULTURA
H?IO SOUZA CARVALHO - SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS 

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 TAQUARITUBA 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.
Foram passados alguns conceitos do Censo, em razão da presença do Assessor de Imprensa da Prefeitura, que tinha algumas dúvidas sobre cobertura e
supervisão. Os esclarecimentos foram passados e assimilados de maneira muito satisfatória.

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: Todos os órgãos de imprensa serão contatados para aumentarem a divulgação.
Outras formas: Através da multiplicação de e-mails nos contatos dos vários órgãos.

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: A representante da Prefeitura comunicou que já foi definido o local para o Posto de Coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será fornecido.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Serão disponibilizados.
Segurança: O local oferece a segurança necessária.

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: Nas escolas municipais
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Oferecido pela escola.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:



 Ressaltamos o fato de não haver nenhuma inscrição até o momento no município. O Assessor de Imprensa se comprometeu a entrar em contato com todos
os meios de comunicação, inclusive em seu programa de rádio, de grande abrangência, para divulgarem várias vezes ao dia. Tirou fotos da reunião para
realizar matéria no jornal e incluir em seu endereço eletrônico que conta com muitos acessos. Salientou que a reunião foi extremamente esclarecedora,
principalmente quanto aos aspectos metodológicos e tecnologia empregada. Aproveitamos para chamar o Sr. Geraldo, da Prefeitura que havia comentado
com a Cecília Marcolino, membro da Comissão, que não havia sido recenseado. Já havíamos dado o retorno por telefone, tão logo soubemos do
questionamento. Ainda assim levamos o PDA com as suas informações e mostramos a ele, de maneira particular, resguardando o sigilo, aproveitando para
esclarecer detalhes da preocupação com a cobertura do setor. Ele se mostrou muito satisfeito e agradeceu nossa preocupação em atendê-lo.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não compareceram os representantes da Cãmara Municipal, da Cooperativa Agroindustrial e do Judiciário.
A reunião contou com a presença de Carlos Alberto da Silva - Coordenador de àrea do Censo 2010, representando o IBGE. Também contamos com a
presença do Assessor de Imprensa da Prefeitura Municipal, o Sr. Orlando Chamorro. 

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.


