
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 14:00, no Em uma das salas de Aula da Escola Municipal Cecil, do município, TACURU, Estado MS, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) CARLOS ROBERTO R. DE RODRIGUES
representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Ailton Milani Grangeiro - Camara Municipal
Aparecida Pedro Rodrigues - EE.Professor Cleto Moraes Costa
Arn? Diniz de Assun? - Jornal Topnoticias
Cacia Tieme Imada - ECT- Correios
Gilmar Rodrigues - Funasa
Hilton Martins - Prefeitura
Katia Aparecida de Souza - CFC-Alian?
Katiana da Silveira Lomes - E. M. Cecilia Mutsumi Honda Peressin
Marciane Aparecida de Andrade Bureos Rzatki - Prefeitura Municipal
Maria Aparecida Concei? - SINTED
Rozevane Proen? Lago - AGRAER
Sandra Mara Giareta - Secretaria de Educa?
Silmara Silveira da Silva Almeida - E. M.Cecilia Mutsumi Honda Perecin
Silvano Marcio Fantin - Prefeitura
Walter Guandaline - Radio Ondas verdes
Walter Guerino Coelho - Funasa

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 TACURU 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 a todos,  que a atualização da malha setorial do Municipio de Tacuru esta concluída para a realização do censo
2010.Informou ainda que  no censo de 2007 havia 16 setores e devido a criação de dois novos assentamentos e a necessidade da divisão da Aldeia
Sassoró,o municipio terá 21 setores para o censo 2010. Dos 21setores,7 setores são urbano e 14 setores são rurais.
O representante do IBGE, solicitou dos representes da Prefeitura e Câmara  Municipal  informação sobre o andamento do  propjeto de criação dos  bairros na
cidade de Tacuru.Os representantes dos Poderes executivo e Legislativo informaram que a aprovação da  Lei de criação do bairros e similares deve ocorrer
no final do corrente ano, e  que o censo ocorrerá  conforme seguintes as normas do IBGE. 

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. Através de anuncios na Emissora de radio e  no Jornal local.
Apoio de líderes local: Sim. Apoio dos sindicatos STR,SINTED,SPR..através de distribuição de folhetos.
Outras formas: Sim. Carros de propaganda patrocinados pela Prefeitura local.

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 prefeitura ja definiu o local para Instal. do Posto. Ja esta a disposição do IBGE
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim.Mobiliário da Prefeitura e outras entidades. Esta a disposição do IBGE
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim.Equipamento da prefeitura. Está a disposição do IBGE
Segurança: Sim. 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: Salas de aula na rede Estadual, plenário da camara Municipal , auditório dos Sindicatos e AS.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Mobiliario a ser utilizado é o que  esta alocado nas salas de aula. 
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Os disponíveis nos locaisl onde será realizado o  treinamento

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
IAGRO *, Agenfa*, Correios,Igreja Evangélicas*, Cartório do registro Civil*, Sinted,Jornal,Emisora de Rádio,Sec. da Agricultura, Auto escola;Lideraças
Indigenas*; Lideraça dos assentamentos*;Sanesul*,Policia Cilcl e Militar*.
O STR e Camara Municipal foram representados Pelo Vereador Ailton M. Grangeiro
* Não compareceram.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Vagas para recenseadores;Onde obter Edital para o PSS,Divisão e criação de setores urbanos  e rurais; teste seletivo para recenseadores; local das provas
para ACS e ACM;como será a contagem do Acampamento Cachoeira; Recenseadores para Aldeias e Assentamentos; Deslocamento dos recenseadores
para a área rural;Esposição parcial das perguntas contidas nos questionários do censo.
A Comissão sugeriu que,caso seja designado recenseadores indigenas para as aldeias, estes deverão ter o acompanhamento constante dos  (
supervisão),servidores do IBGE.
Foi apresentado videos dos censo 2000 e 2007, mostrando Postos de coleta e treinamento do pessoal envolvido no Censo. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Igreja Católica; Iagro,Sind. Prod. Ruais,Lideraças das Ald. Indigenas; Lideraças dos  Assentamentos; Sanesul, Agenfa, Sec. de Obras da Pref.
Municipal;Policia Militar;Policia Civil e Igrejas Evangélicas.
O Vereador Ailton é també Presidente do STR.

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.


