
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 14:30, no PREFEITURA MUNICIPAL, do município, ITAQUIRAÍ, 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:

Afonso Cavaleiro - Cart? Eleitoral
Carlos Adriano Lopes - Escola Estadual Jos?uarez
Cleberson Marques Brito - Ciretran
Douglas Raimundo de P?a - Prefeitura Municipal
Joel Jose Cardoso - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Juares Souza Silva - AGRAER
Levi Neves - Secretaria de Estado de Educa?
Luiz Carlos Silva - Prefeitura Municipal
Luzia Angela de Oliveira dias - Prefeitura Municipal
Maria de Jesus Cunha Miranda - Prefeitura Municipal de Itaquira?
Maria Faustina de Campos Faria - Prefeitura Municipal
Marit?a Dalmolin - Prefeitura Municipal
Pedro Rui Tobias Venancio - Prefeitura Municipal
Ronaldo Santos Martinez - Prefeitura Municipal
Sonia Cristina Puppo de Lima Tonello - Prefeitura Municipal
Tatiana Ichioka Ferreira - IAGRO

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 ITAQUIRAÍ 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 feito um pequeno resumo da importância da parceria dos membros da CMGE para os membros ausentes da 1ª reunião e também foi abordado sobre o
andamento dos trabalhos da B.T., referentes a atualização de setores urbanos e rurais, os quais ainda não foram concluídos, ficando para serem
apresentados em reuniões futuras.

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 disseminar informações do PSS em locais estratégicos da cidade.
Outras formas: Colagem de cartazes e folderes em escolas, postos de saúde e agência de emprego.

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: A Prefeitura está disposta a colaborar na disponibilização de um local para instalação do Posto
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Prefeitura está disposta a colaborar com fornecimento de mobiliários
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A Prefeitura está disposta a colaborar com equipamentos de comunicação
Segurança: A Prefeitura está disposta a colaborar com a segurança 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: Os membros se dispuseram a fornecer um local para o treinamento de equipes
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Os membros se dispuseram a fornecer o mobiliário necessário

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Representantes de comunidades de Assentamentos.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Estender convites a representantes dos assentamentos.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
SIMTED, Câmara de Vereadores, Escola Sítio do Pica-pau Amarelo.

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.


