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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 21 dias do mês de Setembro de 2009, às 14:30, no Auditório da Unigran, do município, ARAL MOREIRA, Estado MS, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Tadeu José Denardi representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Anildo Soares Flor - Escola Estadual Dr. Fernando Correa da Costa
Eliete Ferreira Bertoncello - Prefeitura Municipal
Eloyr de Carvalho Villalba - PREFEITURA MUNICIPAL
Eric Hiroshi Miagusko de Oliveira - ETC CORREIOS
Erval Sajovic Pereira - AGRAER
Maria Rosangela Montanheiro - Polo Presencial Unigran
Valdir Soligo - C•ARA 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 ARAL MOREIRA 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 informado pelo representante do IBGE que os trabalhos de setorização do municipio  encontram-se concluídos. Informou ainda que  O setor 14 da área
rural o qual abrange grande parte da área urbanizada, deu origem a  dois  novos setores pelo fato que os poderes Legislativo e Executivo não criaram Leis de
ampliação do perimetro Urbano.
Com base netas informações,os representantes dos poderes Legislativo e Executivo, solicitaram ao representante do IBGE, prazo de  mais 30 dias (
Outubro/2009) para legalizarem a atual situação do perimetro urbano.
Visando atender  esta solicitação, o Presidente da Comissão,solicitou que seja encaminhado um ofício a Direção da UE/MS, para que seja deferida a
presente solicitação.

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: Sim. Divulção do PSS através da Radio Esperança
Apoio de líderes local: Sim. De todos os membros presentes, que se comprometeram em realizar a divulgação do PSS
Outras formas: Entrega de folhetos elaborados pela Prefeitura no  mesmo modelo do cartaz do IBGE.

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: Sim, sala na Camara Municipal ou nas Dependencias da Prefeitura.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim, cedido pela Prefeitura.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim, através da Prefeitura Municipal.
Segurança: SIM. Ja existente nos Prédios da Câmara e da Prefeitura.

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:  Sim. Salas nas Escolas Municipais e Estadual
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim. Das Escolas.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim. Das Escolas indicadas por ocasião do Evento.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram incluídos: Associação de Moradores e Liderança do Assentamento Santa Catarina

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi solicitado pelo Presidente da Comissão, empenho de todos integrantes a participarem mais ativamente nas reuniões.Solicitou ainda aos presente o
repasse desta solicitação aos membros  que deixaram de comparecer a esta segunda reunião.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Igreja Católica, secretária Municipal de Saúde, Sindicato dos Produtores Rural,Iagro,Secretário de Imprensa, Rádio Comunitária Esperança.Alguns dos
representantes destas entidades foram Cadastrados mediante convite.

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.


