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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Setembro de 2009, às 14;00, no Plenário da Camara Municipal, do município, SETE QUEDAS, Estado MS, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Carlos Roberto Rodrigues de Rodrigues representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Ad?Silvio Tavares Silva - Assoc. Comercial de sete Quedas- ACISQ
Alexandre Martins Costa - Agraer
Arn? Moreno - C•ARA MUNICIPAL
Claudelino Parreira - Industria do Caf?
Edson de Lucas Macedo - CART?IO DE REGISTRO E IM?EIS
Francisco Pereira de Almeida - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
Heverton Val?o Santos Almada - Servi?de Comunica?
Jo?Valdeir de Souza Lopez - Escola Estadual 13 de Maio
Jos?omes Goulart - Prefeitura Municipal
Jos?uis Biss - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
Jos?aulo da Paix? - C?ra de vereadores
Julio F. J. Negrello - PREFEITURA MUNICIPAL
Maria Rosa de A. Pavanelli - PREFEITURA MUNICIPAL
Mirian de Sena Almeida - PREFEITURA MUNICIPAL
Paulo C?r Barbizan - C•ARA MUNICIPAL
Renato Rodrigues da Silva - Servi?de Topografia
Salom?Alves de Melo - Estabelecimento Agropecu?o
S?io Roberto Mendes - PREFEITURA MUNICIPAL
Valdomiro Luiz de Carvalho - 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 SETE QUEDAS 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.
O Presidente da comissão informou aos membros que a atualização e divisão setorial do municipio esta concluída. Devido ao elevado número de domicilio e
extenção dos setores, foi criado um setor na área de exteção urbano. Para o censo de 2010 o Municipio terá 11 setores urbanos e 6 setores rurais,
totalizando 17 setores enquanto  que no Censos de 2007 havia 16 setores.Infomou ainda que há outros trabalhos complementares a serem realizados na
malha setorial que serão realizadas em gabinete.  

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, anuncios atraves da Radio Comunitária, e  no jornal.
Apoio de líderes local: Sim, Atraves do Presidente do STR, SPR e ACISQ, através de cartazes e anuncios.
Outras formas: Sim, a Prefeitura utilizará carro de Som para anúncio nas vilas e localidades do Municipio.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

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. A Pref e a Camara ja definiram o espaço, que esta disponível para a instal. do Posto de Coleta 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim, nas Salas onde será instalado o Posto ja há mobiliario.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim. Na sala Há extenção p/tel. e fax e o cabo p/ internet.
Segurança: Sim. A segurança patrimonial da Prefeitura.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

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 na Escolas Publicas. No mês de Julho é periodo de férias escolares
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim, Mobiliário das salas de aula.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim, o sistema de comunicação das escolas.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Sim, foram incluídos. Correios,Radio Comunitária, Cartório de registro Civil,Serviço de Topografia e Escola Estadual  13 de Maio. 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram utilizados videos do Censo 2000 e 2007 para mostrar treinamentos do pessoal a serem contratados para o Censo 2010 assim como o video das
caracteristicas dos Postos de coleta;Quantidade de recenseadores para o Censo 2010 e Pagamento dos mesmos;Periodo da  inscrição e teste Seletivo para
os recenseadores;deslocamento dos recenseadores para a área rural;Exposição sobre os trabalhos a serem realizados pelo ACM e ACS apartir de fevereiro
de 2010; Como será a contagem do indigenas na Terra Indigena potreirito; Contagem dos moradores residentes na faixa de fronteira- área neutra entre Brasil
e Paraguai: Aumento no número de setores e a estimativa de domicilios para o censo 2010. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Igreja Católica,Igrejas Evangélicas, E.E.Guimarães Rosa, Iagro, Sanesul e Agenfa.

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.


