
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 09:30, no Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, do município, SONORA, Estado MS, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) ALCYONE DE LAMARE representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

FABIO ANTUNES DO NASCIMENTO - PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
LAUDIR ABREU DA ROSA - CAMARA MUNICIPAL
MADALENA SEVERO DE SOUSA - PREFEITURA MUNICIPAL
MARIA APARECIDA FERREIRA FREITAS - SECRETARIA DE EDUCA?O
MIGUEL FERNANDES  SHAFER - DETRAN
NILSON ANTONIO DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL
OSMAR GILNEI GON?LVES DE QUADROS - PREFEITURA MUNICIPAL
ROGERIO FARINON ROSA - PREFEITURA MUNICIPAL
ROSIMEIRE ANDRADE SIQUEIRA QUADROS - SETAS
SIRLEI IVETE PILLONETO - AMIGAO GAS

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 SONORA 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, indagou aos membros presentes se haveria alguma dúvida com relação à última reunião e, em seguida explicou aos mesmos
que não haviam comparecido à reunião anterior, o que seria o BT bem como a finalidade da Comissão.

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: Divulgação através de emissora de radio local.
Apoio de líderes local: Avisos em reuniões, bem como nas missas e cultos evangélicos.

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: O chefe de gabinete, colocou à disposição um imóvel para alocação do Posto de Coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Ficou acertado que haverá a cessão de moveis para o Posto.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Alem dos móveis o Posto contará com telefone e banda larga.
Segurança: Não havera falta de segurança.

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: Segundo o chefe de gabinete, o treinamento poderá ocorrer na Secretaria de Promoção Social.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Lá já existe carteiras escolares e todo o conforto necessário.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A secretaria conta tambem com apareclho telefonico, banda larga e fax.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi decidido pela Comissão, o desdobramento dos cartazes promocionais do PSS e afixar os mesmos em locais de maior movimentação de pessoas, com o
intuito de divulgação.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Jose Ricardo P. Guimarães - Técnico em informatica; Sirlei Ivete Pilloneto - Amigão gás e Sandra Asna Ibrahim -
Coordenadora de compras da Prefeitura Municipal.

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.


