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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 5 dias do mês de Outubro de 2009, às 14:30, no Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, do município, TEODORO SAMPAIO, Estado SP, foi realizada
a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MARIA DE LOURDES MONTEIRO DOS SANTOS representante
do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Aline de Andrade Gomes - Conselho de Pastores de Teodoro Sampaio
Cl?o Gomes da Silva Leal - Sociedade de Amigos do Centro Com Ulisses Guimar?
Denise Aparecida Soares - Sindicato dos Trabalhadores Empregados Rurais de T.Sampaio
Isabel Infante Garcia - Prefeitura Municipal - Gabinete
Luiz Carlos Amaral - Prefeitura Municipal - Setor de Obras 
Maria Eli Cristina Siqueira - Associa? Comercial e Empresarial de Teodoro Sampaio
Maria Ferreira Lima Braghin Santile - Prefeitura Municipal - Setor de Obras 
Marian  Akrouche - INCRA
Patr?a Ferreira de Oliveira - Prefeitura Municipal Departamento de Educa?
Renata Cristiane Valenciano - Prefeitura Municipal - Planejamneto
Sergio Wilson  Ferreira Chirai - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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 TEODORO SAMPAIO 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.
Apresentamos os tópicos para a reunião.Após leitura da Ata anterior, entregamos os Folders "O MUNICÍPIO E SEU CONTEXTO",bem como selos alusivos
ao CENSO 2010, para divulgação em correspondências dos membros presentes.Apresentamos DVD institucional.
Esclarecemos algumas dúvidas sobre os Mapas Urbano e Rural,e o mapa do distrito de Planalto do Sul. O Sr Luis mostrou interesse em estar comentando o
crescimento generoso do Assentamento Dona Carmem, sobre a quantidade de "barracos".
O Sr. Sergio, Secretário da Saúde, justificou a ausência  do prefeito Municipal com compromissos inadiáveis e não pode estar presente. 

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: Foi sugerido a possibilidade da Rádio Comunitária local estar divulgando o PSS
Apoio de líderes local: Foi sugerido que fizessem divulgação nas escolas de Ensino Médio.
Outras formas: Nas reuniões de entidades religiosas, entre outras .etc...

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 disponibilizará o espaço para o Posto de Coleta

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: Escolas municipais

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Apresentamos os nºs de inscritos ACM,ACI e ACS, até o momento,abaixo das expectativas.
Os membros presentes disponibilizaram caronas nos veículos sob sua responsabilidade no período de coleta do CENSO DEMOGRÁFICO. Prefeitura -
veículos escolares.
Solicitamos também grande empenho dos membros  na divulgação para contratação dos recenseadores.
A possibilidade de instalar Call Center, na finalização dos trabalhos censitários.
Foi entregue Ofício nº 065, para a secretária do Prefeito, solicitando o Posto de Coleta e os itens que comporão o local.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
ITESP

* A próxima reunião será agendada para março de 2010.

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.


