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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Setembro de 2009, às 09:35, no Sala de Reuniões da Gerência de Educação, do município, NAVIRAÍ, 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:

Adilson Nunes Jardim - S.E.L.E.T.A.
Alex Alves Miranda - Associa? Naviraiense Terra e Paz
Gerson Antunes de Oliveira - FUNASA - Controle de Vetores
Gilberto Alvaro Pimpinatti - Prefeitura Municipal
Helemar Vissotto Barrinuevo - Ger?ia Municipal de Educa?
Helias Gon?ves - Secretaria de Estado de Educa?
Jair Antonio G?ch - Par?a Nossa Senhora de F?ma
Jorge Falc?Petroni - AGRAER
Jorge Tsukuda Neto - C?ra Municipal
Marlene Rodrigues da Silva - Associa? Comercial e Empresarial de Navira? ACEN
Noraci da Silveira Souza - Ger?ia de Sa?
Rose Mari V. Nascibeni - UEMS
Roseli de F?ma Silva Pereira - SIMTED

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 NAVIRAÍ 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 aos membros ausentes na 1ª reunião a importância da parceria dos mesmos no Censo2010 e também foi comentado a respeito dos trabalhos da
B.T., que os mesmos encontram-se em andamento, havendo divisões de alguns setores, tanto urbanos quanto rurais e que em reuniões futuras estaremos
providenciando o envio de mapas para a apreciação da CMGE.

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?
Espaço na mídia: Os membros se dispuseram a estar divulgando o PSS nas rádios locais e internet
Apoio de líderes local: Os membros se propuseram a distribuir folderes em escolas, posto de saúde, assentamentos, etc.

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 Administração municipal se propôs a providenciar um local que servira de Posto de Coleta
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Administração municipal estará providenciando o mobiliário solicitado.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A Administração municipal estará providenciando os equipamentos necessários
Segurança: A Administração municipal estará providenciando segurança ao local

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 prontificaram a disponibilizar um local para treinamento, podendo ser na UEMS

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi sugerido que fosse verificado "a possibilidade de serem feitos", no momento da coleta de dados do CENSO, relatórios parciais do censo e disponibilizar
via e-mail para os membros.
O presidente da CMGE solicitou ao representante do prefeito, Gilberto Pimpinatti, a possibilidade de disponibilizar a sala ao lado da Agência do IBGE para
servir de Posto de Coleta. O representante municipal nos informou que estaria verificando o pedido e que posteriormente daria uma resposta.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Sindicato Rural Patronal, IAGRO, APM-Vinícius de Morais, Escola Maria José
da Silva Cançado, Clube de Mães, DETRAN, Conselho de Pastores de Naviraí.

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.


