
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 08:30, no Câmara Municipal , do município, UNIÃO DO SUL, 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:

Adriano Fernandes Alves - Assoc. Comunit?a R?o Unisul Fm
Almir Mioti - Prefeitura Municipal
Alzir Volpato - Camara Municipal
Ana Maria Galeano - INDEA
Clovis Jos?utra - Prefeitura Municipal
Diene Arquino Xavier - Camara Municipal
Eliandro Grisa - Camara Municipal
Elisena Lins Marcon - Camara Municipal
Erineu Diesel - Prefeitura Municipal
Ildo Ribeiro De Medeiros - Prefeitura Municipal
Jacir Luis Bagatini - Camara Municipal
Jo?Batista Borelli - Camara Municipal
Jo?Jos?cherer - Clube dos Idosos
Josu?ereira Pinto - Camara Municipal
Levi Zanardi - Prefeitura Municipal
Orlanda Mocelin - Prefeitura Municipal
Rosmari M. Medeiros - Prefeitura Municipal
Silas da Silva Nunes - Camara 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 UNIÃO DO SUL 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.
ASSENTAMENTOS: Foi questionado aos membros presentes se os referidos assentamentos possuem o registro no INCRA. A resposta foi negativa. Os
assentamentos estão em processo de regularização. Qualquer novidade, os membros se comprometeram a informar o IBGE.

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: Assoc. Comunitária Rádio Unisul Fm se prontificou a divulgar o PSS na rádio.
Apoio de líderes local: Foram entregues folders e panfletos para que eles entreguem nos locais de maior circulação.
Outras formas: Foi entregue o SPOT do PSS ao Adriano (diretor da Rádio Comunitária)

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: Solicitaram um tempo para verificar os locais disponíveis.



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Solicitaram um tempo para verificar os locais disponíveis.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Solicitaram um tempo para verificar os locais disponíveis.
Segurança: Solicitaram um tempo para verificar os locais disponíveis.

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: Havendo necessidade, a secretaria de educação se prontificou a ajudar.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Havendo necessidade, a secretaria de educação se prontificou a ajudar.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Havendo necessidade, a secretaria de educação se prontificou a ajudar.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
POSTO DE COLETA:
	Durante a reunião foram apresentados os requisitos necessários para a instalação do posto de coleta em Marcelândia e enfatizada a importância da
colaboração dos membros na indicação do local.

	De imediato não foi possível definir o local para o funcionamento do posto de coleta. Os membros da comissão comprometeram-se em procurar um local
para o funcionamento do posto, que atenda aos requisitos apresentados na reunião.

DIVULGAÇÃO DO PSS:

	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 distribuí-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.

	Além disso, a rádio Assoc. Comunitária Rádio Unisul Fm (na pessoa do Sr. Adriano) se prontificou a divulgar o PSS.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Juliana Pompermayer Meotti - Prefeitura Municipal - Secretária Municipal de Assistência Social
Nadia Cristina De Souza Cordeiro - Prefeitura Municipal - Secretária de Saúde
Zilma Porfiro - Sindicato dos Trabalhadores - Presidente

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.


