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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Setembro de 2009, às 14:00, no Auditório da Sec. da Educação, do município, PANCAS, 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:

Clemilda Almeida Paiva - Secretaria de Sa?
Divina Leila Soares - Secretaria de Educa?
Divino de Souza - Secretaria de A? Social
Geraldo Sidnei dos Santos - Prefeitura
Josimar Schram - Secretaria de Agricultura
Juc?o Schiffelbein - Prefeitura
Juliano Oliveira Cesar - Secretaria de Obras
L?o do Carmo Hatum - Incaper
Luiz Carlos C. de Sousa - Prefeitura
Marcos Patrick Stur - Prefeitura
Maria de Lourdes Silva - Escola MEF Henoc Pereira

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 PANCAS 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, tendo sido aprovada pelos membros presentes e que participaram da mesma.

BASE TERRITORIAL

Informamos que as atualizações já foram concluídas e que vamos trabalhar o Censo 2010 no município com 43 setores entre urbanos e rurais.

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 que as inscrições tiveram início no dia 21/09 e prosseguem até o dia 06/10/09 e solicitamos empenho de todos os membros na divulgação junto
aos meios de comunicações locais(rádio). O chefe do gabinete do prefeito assumiu a divulgação na rádio local. Foram fixados cartazes nas Secretarias
Municipais, Prefeitura, Escolas de 2º grau e Rodoviária.
Falamos sobre o número de vagas e que na próxima reunião serão apresentados os aprovados.

POSTO DE COLETA

A prefeitura oficializou a cessão do espaço físico, cadeiras e mesas através do ofício nº 297/2009-GAB-PMP de 29/09/09 endereçado ao chefe da Unidade
Estadual do IBGE/ES.

TREINAMENTOS

A diretora da Escola "Henoc Pereira" e membro da CMGE, Sra. Maria de Lourdes Silva, colocou o estabelecimento à disposição para aplicação dos testes
seletivos para ACM/ACS/RC, como também para os treinamentos necessários, com toda a infraestrutura.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Câmara Municipal
Secretaria de Obras
Gabinete do Prefeito
Escola Araribóia.

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.


