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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 28 dias do mês de Setembro de 2009, às 14:00, no CENTRO CULTURAL PION ANTONIO GUALTER DE FREITAS, do município, FLORESTA, Estado
PR, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) MARCOS ANTONIO MELO representante do
IBGE, com a presença dos seguintes membros:

ALTAMIR MARANGONI - PREFEITURA MUNICIPAL
ANTONIO FUENTES MARTINS - PREFEITURA MUNICIPAL
CELIA CRISTINA J GESUALDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
EDSON AMIEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL
FAUSE ROBERTO PAIXÏ - PREFEITURA MUNICIPAL
JOSE OSNADECIR MACARI - PREFEITURA MUNICIPAL
ROBSON DEGAN - CÍARA MUNICIPAL
ROGERIO PEREIRA MENDES - CAMARA MUNICIPAL
ROMILDE FACCI MARTINS - SECRETARIA DE A?O SOCIAL
SELMA MANSANO GIROTTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
VALDEMIR DURANTE JUNIOR - PREFEITURA 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 FLORESTA 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.
Indagado sobre alguma Modificação e/ou novas contruções recente no Município, a resposta foi - "inexistência".

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: carro de som  
Apoio de líderes local: Divulgação comunitária
Outras formas: planfetagem.

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: sala 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): duas mesas e cadeiras.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): foi dito que o ibge teria telefone e banda larga instalada nos postos.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

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

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 



Não. Por quê?
foi dito que o ibge teria telefone e banda larga instalada nos postos.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
NOVOS MEMBROS:INCLUSÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA:   CELIA E SELMA.
NÃO HOUVE EXCLUSÃO. 

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
- O Prefeito Municipal propos a divulgação do PSS, através de carros de som, colocou a disposição dos interessados um terminal de computação para
acesso a internet que possibilite as inscrições ás pessoas interessadas em participar do processo, dispondo inclusive de um servidor da própria Prefeitura dar
Auxilio aos intessados.
- Deixamos arquivos de áudio para divulgação por parte de membros da comissão comprometidos em ajudar a divulgação no Município.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
1)- Emater;
2)- Secretaria de Obras;
3)- Núcleo de Educação.

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.


