
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 09:30, no Prefeitura Municipal, do município, ELDORADO, Estado MS, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Paulo Jose Diniz Junior representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Daene Gilioli - Asist?ia Social - CRAS
Danilo Fornazari - Associa? Comercial e Empresarial de Eldorado
Elis?ela Alves da Silva - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Eldorado
Fl?o Jos?ouza Neto - IAGRO - Ag?ia Estadual de Defesa Sanit?a
Karin Taise Matsuoca - Secretaria Municipal de Sa?
Luzia Delbon Oliveira Silva - Centro de Educa? Infantil Pingo de Gente
Maria Aparecida Dacal Coan - Secretaria de Sa?
Marli Alves Nogueira - Escola Municipal Bairro Cer?ca - P?
Nelson Luiz da Rocha - C?ra Municipal
Otilia de Paula Moreira - SIMTED
Sueli de Lara Souza - Secretaria de Assist?ia Social
Valdecir Roberto Santussi - Escola Estadual Treze de Maio

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 ELDORADO 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 relatado a importância da CMGE para os membros ausentes na 1ª reunião e um breve comentário a respeito do andamento dos trabalhos da BT,
informando aos membros que os mapas e as respectivas legislações foram encaminhadas a Base Operacional do IBGE e que posteriormente estaremos
apresentando o trabalho para apreciação dos membros.

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?
Apoio de líderes local: Os membros se prontificaram a estar divulgando distribuindo cartazes nos diversos pontos da cidade.

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: Foi proposto uma sala da Gerência de Educação com a infraestrutura solicitada pelo IBGE
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A administração municipal se propôs a fornecer o mobiliário
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A administração municipal se propôs a fornecer a estrutura de comunicação
Segurança: A administração municipal se propôs a fornecer segurança ao local do Posto

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: Foram propostas salas da Escola 13 de maio ou Sala da Uniderp
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): As mesmas instituições se dispuseram a colaborar conforme necessidade.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Igreja Evangélica Assembléia de Deus, DETRAN, AGRAER, Escola Sebastião de Paula, Prefeita e Secretários de Agricultura, Meio Ambiente e Educação.

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.


