
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 14:00, no Auditório do Sanear, do município, COLATINA, Estado ES, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Dermeval Mariani representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Antonio Francisco Arrigoni - Servi?Colatinense de Meio Ambiente
Carlos Cavalcante Batista - R?o Difusora de Colatina
Edecir Pertel - Prefeitura Municipal
Elizabeth R. G. Torres - Associa? de Moradores
Elizeo Barbosa Vieira - Penitenciaria
Francisco Neuber Luppi - Associa? de Moradores do Bairro Moacir Brotas
Ivonete da Silva - Associa? de Moradores Bairro Ayrton Sena
Jalton Costa da Silva - Secretaria de Assist?ia Social
Jos?ntonio Becalli - Associa? de Moradores Bairro Hon? Fraga
Jos?ntonio Rossi - Associa? de Moradores
Juarez Fadini - Secretaria de Recursos Humanos
Lucas Venturim - Sanear
Lusmar Maciel Loiola - Associa? de Moradores Oper?o
Maria Madalena Ramos Rabelo - Associa? de Moradores de Maria das Gra?
Maria Thereza Ramos Nunes - Associa? de Moradores do Bairro Maria das Gra?
Natal Pereira da Silva - Associa? de Moradores
Rejiane Ebert de Aranti - Secretaria de Educa?
Renzo Morelato - Associa? de Moradores Bairro Carlos G. Naumann
Silvio Benezoli - Prefeitura Municipal
Wady Jos?arjura - C?ra 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 COLATINA 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.
Foi lida a Ata de instalação da CMGE e aprovada pelos membros presentes que participaram da mesma.

BASE TERRITORIAL

Informamos aos membros que os trabalhos de atualização da área urbana continua em andamento devido ao sancionamento da lei de criação de bairros no
município e, que para o próximo Censo, teremos área de apuração de bairros. 
Os membros ficaram muito satisfeitos com a notícia, principalmente as Associações de Moradores.
Foram feitas várias perguntas relacionadas ao assunto e todas respondidas com sucesso.
Quanto aos trabalhos da Base Territorial da área rural,já foram concluídos.

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
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: Vide outros assuntos
Apoio de líderes local: Vide outros assuntos
Outras formas: Vide outros assuntos

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 



Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo
Material Promocional

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Vide outros assuntos
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Vide outros assuntos
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Vide outros assuntos
Segurança: Vide outros assuntos

TREINAMENTO DAS EQUIPES

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

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: Vide outros assuntos
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Vide outros assuntos
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Vide outros assuntos

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
PROCESSO SELETIVO

Informamos aos membros sobre o andamento das inscrições e solicitamos empenho dos mesmos no sentido de nos fornecer ajuda na divulgação.
Tivemos a presença da TV Gazeta Noroeste que fizeram a cobertura da reunião com entrevista aos Coordenadores de Área e Subárea presentes e com
divulgação no horário jornalístico.
Foram fixados cartazes em diversos pontos da cidade e divulgação em rádio e TV local.
Foi assumido compromisso com os membros de apresentarmos os candidatos aprovados e contratados na próxima reunião.

POSTO DE COLETA

A Prefeitura sinalizou que irá fornecer os locais solicitados para funcionamento dos postos de coleta, está em andamento a procura de locais para alugar.
Estamos aguardando agendamento de reunião com o Secretário de Finanças para definirmos a situação.
O representante da Câmara Municipal ficou de ver a possibilidade de nos ceder o antigo salão da Câmara dos Vereadores, já que foi contruído um novo
local.

TREINAMENTO

Todos os membros ficaram de colaborar com a solicitação de locais para treinamento e aplicação dos testes seletivos relacionados ao Censo 2010.
Quanto aos testes, está praticamente certa a cessão de locais, já que irá acontecer em um final de semana.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Sindicato dos trabalhadores Rurais
CDL
Lojas Macônicas.
Secretaria de Administração.
Algumas associações de moradores.

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.


