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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Setembro de 2009, às 10:10, no Prefeitura, do município, TIETÊ, Estado SP, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) André Luiz de Pierre representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Alexandre Mazzucatto - Prefeitura Municipal de Tiet?
Antonio Carlos Nicolosi de Faria - Casa da Agricultura (CATI)
Gabriel Marcuz - Guarda Municipal
Jose Augusto Pivetta - Empresa Brasileira Correios e Telegrafos
Marcos Paulo da Silva - Prefeitura Municipal de Tiet?
Maria Ol?a de Toledo Rodrigues Cl?io - Prefeitura Municipal de Tiet?
Marli Aparecida Saccon Consorti - Receita Federal do Brasil
Narciso Pivetta - C?ra Municipal 
Odair Jo?Mouro - Prefeitura Municipal de Tiet?
Odete Forlevese Almeida - Prefeitura Municipal de Tiet?

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 TIETÊ 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 Presidente da Comissão indagou se havia alguma dúvida sobre a reunião anterior e todos os membros disseram que não tinham dúvidas.

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: Divulgação na rádio local, no site da prefeitura e nos jornais impressos.
Outras formas: Cópias do cartaz e faixa no centro da cidade para maior divulgação.

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 irá averiguar o espaço que melhor se adequa às necessidades do IBGE.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura pretende disponibilizar o mobiliário de forma integral.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Serão disponibilizados uma linha telefônica e internet banda larga.

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: Será disponibilizada uma sala para o treinamento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O servidor José Luiz Cardoso, Coordenador de Área para Censo 2010, esteve presente a reunião para responder ao ofício nº 506/2009, que trata de
Reclamação Administrativa da Prefeitura Municipal de Tietê sobre o número de habitantes do município.
O Sr. Coordenador começou sua exposição comentando cada item do Ofício, onde argumentou que o número de veículos (comparou com Campinas onde a
frota é de mais de 500.000 veículos), eleitores, ligações elétricas (não consta diferenciação de residencial, comercial e industrial) e imóveis estavam dentro
do número esperado. O único item que estaria divergente era o de ligações de água, já que normalmente o número de ligações de água residenciais é menor
do que o número de domicílios publicado pelo IBGE. Porém salientou a lisura, transparência dos Censos, e a eficiência da supervisão de coleta, ilustrando
esta contando suas experiência desde o Censo de 1980. 
Por fim abriu para debate e não houve qualquer questionamento, e sim uma única afirmação do Sr. José Augusto Pivetta, Gerente dos Correios em Tietê,
que disse acreditar ser importante a participação ativa de todos os componentes da Comissão, para que dúvidas e divergências como esta não existam mais.
Tanto o Sr. Coordenador de Área quanto o Presidente da Comissão concordaram com a colocação, e não havendo mais dúvidas encerrou-se o debate sobre
este assunto. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Foram convidados por ofício e não compareceram os seguintes membros: Ademir Sérgio Torrezan (Secretário de Esporte, Eventos e Lazer - Prefeitura
Municipal), Antônio Arlindo Alves Nicolau (Subdiretor - Guarda Municipal), Edival de Jesus Pascoli (Secretário de Trânsito, Segurança e Defesa Civil -
Prefeitura Municipal), Eduardo Piza(Jornalista), Felix Valois da Cunha (Coordenador da Secretaria de Transportes - Prefeitura Municipal), Humberto
Bortoletto de Arruda (Secretário da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente - Prefeitura Municipal), Joel Ribeiro (Assessor de Comunicação e
Planejamento - Prefeitura Municipal), Luiz Antonio Montanhese Del Bom (Secretário de Finanças - Prefeitura Municipal), Marcelo Marcondes Correa de
Moraes (Presidente - Câmara Municipal), Rosivaldo Lopes (Relações Públicas - Prefeitura Municipal) e Sulleiman Schiavi Nicolosi (Secretário da Educação -
Prefeitura Municipal).
Estiveram presentes as seguintes pessoas representando o IBGE: José Luiz Cardoso - Coordenador de Área e Isabelle Gabriel Lara Campos - Agente
Censitário.

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.


