
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 COLÉGIO ESTADUAL DR. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, do município, NOVA ALIANÇA DO
IVAÍ, Estado PR, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) ANTONIO MOZAIR DE SOUZA
representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Benedita Maria Ferreira da Silva - Posto de Sa?
Eduardo Rodrigues Cordeiro da Silva - Posto de Sa?
Eug?o Evangelista de Assis - C?ra de Vereadores
Ilson da Cruz - Posto de Sa?
Jaqueline Kelly Cordeiro - Conselho Tutelar
Ketly Casagrande - Conselho Tutelar
Luzia de Oliveira - Posto de Sa?
Maria Aparecida Alves - Extens?do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Maria Zenete S. Furlan - Col?o Estadual Caetano Munhoz da Rocha
Marisa Aparecida Lina da Costa - Posto de Sa?
Natalina Furlan da Silva - Secretaria Municipal de Educa?
Valter Alves - 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 NOVA ALIANÇA DO IVAÍ 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 feito questionamento aos membros da comissão sobre dúvidas da Base territorial e, foi informado que estava tudo certo.

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?
Apoio de líderes local: Na disseminação dos cartazes e materiais de divulgação do PSS.

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, nos apontaram a possibilidade de disponibilização de um local para a montagem do posto.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim, nos apontaram a possibilidade de cessão de mobiliário para a montagem do posto
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Esta deverá ser verificada quando da disponibização do local, mas há a possilidade.

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: Sim, nos apontaram a possibilidade de disponibilização de um local para o treinamento
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim, nos apontaram a possibilidade de cessão de mobiliário para o treinamento.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Esta deverá ser verificada quando da disponibização do local.

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi feito questionamento aos membros da comissão sobre dúvidas da Base territoriale, foi informado que estava tudo certo.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Igreja Assembléia de Deus, Igreja Católica, Destacamento da Polícia Militar, Escola Municipal e Centro de Educação
Infantil.

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.


