
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 14:30, no sala de reuniões da Secretaria de Educação, do município, MIRASSOL D'OESTE, Estado MT, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Valdemir José Miranda Fonseca representante do
IBGE, com a presença dos seguintes membros:

DECIO DENARDIN - Prefeitura Municipal
ENOQUE JOS?VIEIRA - Prefeitura Municipal
ERLI PORTO DE OLIVEIRA - Prefeitura Municipal
JOS?JACINTO DE FARIA - Prefeitura Municipal
JOS?WILTON POSSAVATS - C?ra Municipal
JUARES PEREIRA LEITE - C?ra Municipal
LAERCIO ALVES PEREIRA - C?ra Municipal
LETICIA BARRETO VERSSALI MARQUES - Prefeitura Municipal
LUZIA ANTONIA FAZOLO FERNANDES - 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 MIRASSOL D'OESTE 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.
Não houve duvidas, mas a Comissão espera que o resultado possa , mostrar a realidade 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
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: Entrevista as Rádios e Televisão, com a participação em programas locais.
Apoio de líderes local: Serão convidados para a Comissão todas as Associações de Bairros, religiosos e de comunidades rurais
Outras formas: Serviços de alto-falante e som comunitário e movel (carro de som/propaganda)

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
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: Com total independência e segurança, na área central, pois deverá ser um ponto de referência.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mobiliário usado, para o período do CENSO.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A confirmar, após a definição do local.
Segurança: Total para a segurança do Posto que será totalmente informatização, dos equipamentos e documentação.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
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: Em escolas Municípais.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): As salas de aulas já estão mobiliadas.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A confirmar, após a definição do local.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Outra Comunidades Rurais, Associações de Bairros, Entidades Não Organizacionais, Filantrópicas e Religiosas.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Atenção especial aos acampados há 8 anos, que deverão ser recenseados, pois já caracterizou os locais como domicílios.
O IBGE terá todo o apoio necessário, mas a Comissão cobrará ações concretas para uma perfeita cobertura e um resultado satisfatório ao Município,
mostrando a sua realidade.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

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.


