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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 20 dias do mês de Outubro de 2009, às 14:00, no PREFEITURA, do município, CAMPO VERDE, Estado MT, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) ANTONIO RUBENS R. DOS SANTOS representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

daiana Marcele gabugio franzotti  - Prefeitura Municipal
Giovani de Paula Rosa - Camara Municipal
JOAMI BETTIM CABELEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
LUCIANO SILVERIO ALMEIDA ALBERNAZ - PREFEITURA MUNICIPAL 
Rubens Morari - Prefeitura 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 CAMPO VERDE 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 mostrado o projeto em que está sendo desenvolvido no georeferenciamento. 
Na Ata anterior foi dito que será alterado o limite urbano do município e o que foi constatado no momento é que o projeto está no Plano Diretor e que
permanece na Câmara e conforme o Sr. Giovani (Presidente) deverá ser votado na primeira quinzena de novembro. 

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 divulgado Rádio, TV e site da Prefeitura
Outras formas: Cartazes em locais publicos. 

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: O pedido deverá ser através de ofício, e o Ofício foi entregue dia 04/11/2009 p/ o Prefeito e Camara
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O pedido deverá ser através de ofício
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O pedido deverá ser através de ofício.

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: Conseguir uma sala de aula em uma escola municipal. 

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
foi convidado dois Secretarios  e que seus nomes foram incluidos.
Joami Bettim Cabeleira - Secretaria de Esporte e Lazer. 



Luciano Silverio Almeida Albernaz - Secretaria de Industria Comércio e Turismo.  

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A Assessora Jurídica Daiana nos forneceu uma relação de nomes das familias assentadas  no PA Dom Ozório Stofell e que no dia 23/10 foi feito o
TRACKING no referido PA pelo funcionário do IBGe da Base Helito Serra. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
EMPAER, INDEA, SECRETARIA DE AGRICULTURA. 

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.


