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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Setembro de 2009, às 15:00, no Paço Municipal, do município, ITAÚBA, Estado MT, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Rodrigo Grotti Nascimento representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Ant? Biotto - Camara Municipal
Ant? Ferreira de Oliveira Neto - Camara Municipal
Arlete Catarina Dambro - Prefeitura Municipal
Carlos Ant? - Sindicato Rural dos Trabalhadores
Clarice Gotardo Quichini - Educand?o N. S. Aparecida
Claudimar Gotardo - Camara Municipal
Cl? Eduardo Murari - Prefeitura Municipal
Domingos Cavazzini - INDEA
Manoel Adilio Tomazzo - Assoc. dos Pequenos Produtores
Marcelo Polaci - Camara Municipal
Narcizio Ribeiro da Costa - Prefeitura Municipal
Raimundo Zanon - Prefeitura Municipal
Rosana Massaro Rebussi - Prefeitura Municipal
Rozimery Pereira Battisti - Prefeitura Municipal
Silvia Mara Gon?ves - Prefeitura Municipal
Tauana Schimidt - Prefeitura Municipal
Vilson Blank J?r - 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 ITAÚBA 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.
A prefeitura juntamente com a Câmara Municipal de Itaúba nos forneceu a lei 666/2005 que divide a área urbana do município em bairros.

Além disso, foi fornecido ao IBGE mapas do setor Urbano e Rural do município.

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: A mídia participou da reunião e se prontificou a divulgar o PSS.
Apoio de líderes local: Os membros presentes divulgar e distribuir os materiais nos pontos de maior circulação do município.
Outras formas: Verificar o item 2.8 da ata.

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: Verificar o item 2.8 da ata.



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A confirmar, conforme a necessidade do IBGE e a disponibilidade do município.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A confirmar, conforme a necessidade do IBGE e a disponibilidade do município.
Segurança: A confirmar, conforme a necessidade do IBGE e a disponibilidade do município.

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: Se o posto de coleta não for suficiente, o tema será discutido nas próximas reuniões.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A confirmar, após a definição das necessidades.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A confirmar, após a definição das necessidades.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
POSTO DE COLETA:
	O local para a instalação do posto de coleta no município será o seguinte endereço:

Secretaria Municipal de Educação
Rua Madre Bárbara Maix, 889, Centro, CEP 78510-000, Itaúba-MT

	A prefeitura se prontificou a reformar a sala e disponibilizar ao IBGE no início de 2010.

DIVULGAÇÃO DO PSS:
	O presidente da CMGE, antes da reunião, visitou a agência dos Correios e afixou no mural, além do folder da CESGRANRIO, outro cartaz com informações
mais detalhadas referentes ao município.

	Além do material fornecido pela CESGRANRIO aos correios, o presidente da CMGE elaborou folders para a divulgação do PSS com os dados específicos
do município que foram distribuídos a todos os membros da CMGE. Os membros se prontificaram a distribui-los nos pontos de maior circulação do município
como escolas, postos de saúde, supermercados, etc.

	Durante a reunião, foi disponibilizado aos interessados arquivos contendo o SPOT DO PSS, CARTAZES EM PDF e o EDITAL.

	A Sra. Tauana (assessora de imprensa) se comprometeu a divulgar o PSS na rádio comunitária.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Egídio Joel Engster - Prefeitura Municipal - Secretário Municipal de Saúde

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.


