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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 29 dias do mês de Setembro de 2009, às 09:30, no CASA CULTURA DE SARANDI, do município, SARANDI, 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:

FLVIA REGINA BORNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
HENRIQUE DE S@ - CORPO DE BOMBEIROS
IDANIR ANTONIO ANVERSA - EMATER
JOSE FAGNER LIMA DE SOUSA - PREFEITURA MUNICIPAL
JOSE PAULO SILVA - DIRETO DE IND E COM?CIO
RADAMES LUCIANO VINHA - POL?IA MILITAR
SILVANI BENTO DA SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL
THAIS SUYAN BARROS DE OLIVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - COMUNICA?O 
VALDIR AFFONSO SILVA - 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 SARANDI 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.
Fornecimento de legislação referente o Novo Plano Diretor do Município em discussão na Câmara Municipal para aprovação aguardamos a regularização 
para dar sequência a base operacional.

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: Emissoras de rádio e tv.
Apoio de líderes local: Igrejas e Associações.
Outras formas: panfletagem.

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: vão revindicar  junto a Prefeitura para fornecimento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): vão revindicar  junto a Prefeitura para fornecimento.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não foi pedido visto que já tínhamos dito que o IBGE  vai instalar FONE/ADSL.
Segurança: O presidente da mesa, salientou esse quesito importante.

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: Estrutura de Colégios.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): usar instalações de colégios.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Inclusão de novo membro - José Paulo Silva - Direto de Indústria e Comércio.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Ausência das principais  liderança do Município nesta reunião. Nota-se que não há interesse da participação, comprometimento  e responsabilidade neste
Município, citando o exemplo " O Prefeito", sequer deu o ar da presença aos eventos até  o presente realizados.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal.
Secretaria Municipal de Saúde.

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.


