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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 17 dias do mês de Setembro de 2009, às 09:30, no Câmara Municipal de Vereadores, do município, FLOR DA SERRA DO SUL, Estado PR, foi realizada
a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Paulo Roberto de Freitas representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

Clarice Marcon Bernardon - Secretaria Municipal de Educa?
Gilmar Duarte - C?ra Municipal de Vereadores
H?o Jo?Arsego - Emater
Jo?Mariano de Oliveira - C?ra Municipal de Vereadores
Jos?oceli dos Santos - Prefeitura Municipal
Jozemar Tomazzini - Prefeitura Municipal 
Nelson Aloisio Kunsler - Secretaria Municipal da Agricultura

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 FLOR DA SERRA DO SUL 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.
Foram relembrados alguns pontos abordados na primeira reunião, principalmente a importância da Comissão Municipal de Geografia e Estatística para os
preparativos do Censo Demográfico de 2010. Comentou-se que os trabalhos externos referentes à Base territorial no município já foram concluídos.

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
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: Comprometeram-se em divulgar o PSS na mídia local.
Apoio de líderes local: Comprometeram-se com a divulgação do Processo Seletivo através de email e fixação de cartazes.

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 Sr. Jozemar Tomazzini disponibilizou uma sala para a instalação do posto de coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O Sr. Jozemar Tomazzini disponibilizou mobiliário para o posto de coleta.
Segurança: O Sr. Jozemar Tomazzini se comprometeu a ceder sala que ofereça segurança para os aparelhos.

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: O Sr. Jozemar Tomazzini se comprometeu a ceder espaço físico.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O Sr. Jozemar Tomazzini se comprometeu a disponibilizar mobiliário.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
A Secretaria Municipal de Saúde, pois trabalha diretamente com os programas de saúde da família e com os agentes comunitários, portanto, podem auxiliar
na divulgação dos processos seletivos simplificados e dos trabalhos do Censo Demográfico 2010. 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Comentou-se sobre a importância da Comissão Municipal de Geografia e Estatística na divulgação do processo seletivo simplificado. Foram repassados os
requisitos para a inscrição, pólos de provas, tempo previsto de contratação, previsão do início da contratação, remuneração mensal, formas de realização das
inscrições, possível data para a prova e que em 2010 haverá processo seletivo para contratação de recenseadores.
Foi mencionada a importância dos agentes municipais de saúde no que tange a divulgação do teste seletivo, bem como de todos os trabalhos que envolvem
o censo.
Também participou da reunião o Sr. Max Nuni Cesca Battisti, funcionário do IBGE.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Paróquia, Clube de mães, Jornal da Fronteira e Rádio Alegria. 

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.


