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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Setembro de 2009, às 10h30, no OAB - CASA DO ADVOGADO, do município, TAUBATÉ, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) AGUINALDO SILVA representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

EDUARDO CARLOS PINTO - UNITAU - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
FELIPE PICCINA - FM UNITAU
FRANCISCO DE ASSIS SALES - PREFEITURA MUNICIPAL
JOS?A. MEDINA MARQUES - PMT -  DEC
JOS?BENEDITO RODRIGUES DE ABREU - C•ARA MUNICIPAL 
MARIA DAS GRA?S G. OLIVEIRA - C•ARA 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 TAUBATÉ 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.
O Sr. Presidente esclareceu que apesar da perdas irreparáveis que os futuros administradores terão ao executar o planejamento do município de Taubaté,
perdas estas, decorrentes da ausência de uma legislação atualizada onde permita o IBGE balizar suas ações na produção de informações censitárias sobre
sua comunidade, ainda assim, ficou acordado entre todos os presentes, principalmente entre os representantes do legislativo e do executivo municipal, a
realização de ações conjuntas em parceria com o IBGE, de modo que no futuro tenhamos sanados e corrigidos os litígios existentes no âmbito das divisas
municipais, distritais e de abairramento de Taubaté.    

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: As empresas de mídas se comprometaram a divulgar os releases de matérias PSS.
Apoio de líderes local: Se comprometeram através das assessorias do Gabinete de Prefeito e da TV Câmara  Municipal 
Outras formas: O Comandante da Bavex (Exército) por ocasião da baixa dos soldados fará palestra de encaminhamento.

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 Prefeitura representada pelo Assessor de Planejamento se comprometeu viablizar três postos .
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Não houve manifestação
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não houve manifestação
Segurança: Os locais sugeridos possuem vigilância

TREINAMENTO DAS EQUIPES

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

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 



Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: A Universiade de Taubaté disponibilizou algumas salas de aula para treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Não houve ofertas
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não houve oferta

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Em relação a primeira reunião ordinária, houve muitas alterações motivadas principalmente por compromissos profissionais ou particulares dos membros
ausentes. 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Apesar de se comprometer em viabilizar os três postos de coleta em Taubaté,sendo um no Terminal Rodoviário Interurbano, outro no Parque Municipal do
Distrito de Quiririm, a Prefeitura antecipa a dificuldade de montar um terceiro posto, cuja localização deverá ser no Centro da cidade. Esclarece ela, que
existe um déficit muito grande de prédios públicos no Centro e no que momento não possui condições de locação, já que ainda não foi aprovada o orçamento
de 2010.   

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Das instituições convidadas, estavam ausentes; Judiciário, o Senac, o Sesc. 

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.


