
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 sala de reunião da ACIMACAR, do município, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, Estado PR, foi
realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Carlos Alberto de Sá representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:

H?or Luis L. Esquivel - Policia Militar de Mal.Cdo.Rondon
Jaime Benjamin Vilari - Cooperativa Agropecu?a - COPAGRIL
Jo?Marcos Gomes - Servi?Autonomo de Agua e Esgoto-SAAE
Marta Salete Bendo - Secretaria Municipal da Educa?
Mauri Roberto Gisch - Camara Municipal de Mal.Cdo.Rondon
Ozni Paulina Giovanete Royer - Secretaria Municipal de A? Social
Tarcisio Vanderlinde - Universidade Estadual do Oeste do Paran?NIOESTEE
Valdemar Eduardo Kaiser - Sindicato Rural de Mal.Cdo.Rondon
Vilson Carlos Kickow - Prefeitura Municipal de Mal.Cdo.Rondon

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 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 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.
Foi apresentado o mapa urbano com a delimitação dos bairros que foram criados a partir deste ano e comunicado que para o Censo 2010 a população já
deverá ser levantada a nível de bairro.

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: Visitando os órgãos de Imprensa e instituições públicas e privadas.

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 representante da prefeitura e membros da CMGEs tentarão viabilizar um espaço.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Empréstimo de mobiliários.
Segurança: foi destacado que o local precisa ser seguro e ter privacidade.

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: Cedendo salas sem ônus para o IBGE.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.



Sim. Instituições a serem convidadas:
Na primeira reunião da comissão ficou definido que a Secretaria da Ação Social do Municipio deveria ser convidada. O convite foi feito pelo IBGE e a Srª Ozni
passou a fazer parte da CMGEs.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Forum da Comarca - ACIMACAR-Assoc.Com.e Ind. - ARPI-Associação de Imprensa.
Participou da reunião o Coordenador de Área Luiz Carlos Garcia, representando o IBGE.

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.


