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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 6 dias do mês de Outubro de 2009, às 08:50, no Sindicato Rural de Toledo, do município, TOLEDO, Estado PR, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Luiz Carlos Garcia representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

C?r Alexandre Pereira de Moraes - Policia Militar
Delvo Baldin - Sindicato dos trabalhadores rurais
Ernesto Gon?ves Dias - Mitra Diocesana de Toledo
Fabiano Feldhaus - Nucleo Regional de Educa?
Gelson Hein - Emater
Ildo Bombardelli - Secretaria da Educa?
Jair Scarpato - ATI - Associa? Toledana de Imprensa
Jo?Carlos Lopes - Sanepar
Jo?Luiz Raimundo Nogueira - Secret. da Agricultura e do  Abast. do Parana-SEAB
Leandro Ramos - Associa? Comercial e Ind. de Toledo - ACIT
Leoclides Luiz Roso Bisognin - Associa? Municipal dos Suinocultores de Toledo
Nelson Natalino Paludo - Sindicato Rural de Toledo
Vitor Hugo Perin - 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 TOLEDO 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.
Após a apresentação do vídio institucional, foi feito um breve relato sobre a coleta por meio eletrônico do Censo 2010 com a utilização de PDAs, Net e
Notbooks, proporcionando assim maior rapidez na coleta, tabulação e divulgação dos dados. 

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?
Espaço na mídia: Houve a promessa de visitas aos órgãos de comunicação e a distribuição de panfletos e cartazes.
Apoio de líderes local: Comprometimento de divulgação nos locais de trabalho e comunidades de diversas sociedades.

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: A comissão irá analisar as possibilidades ceder salas de alguma instituição pública.

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: Fornecimento da salas de aulas para treinamento quando for solicitado

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Como sugestão da comissão, para obtenção dos postos de coleta, teremos (o IBGE)que direcionar um ofício ao Prefeito municipal relacionando todas as
necessidades, tendo em vista que nenhum órgão aqui represntado possui imóvel que possa ser colocado à disposição do IBGE por um período tão longo
conforme solicitado.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Não compareceram mas justificaram a ausência as seguintes instituições:Câmara Municipaql,UNIOESTE, Secretaria da Assist.Social e CORREIOS.
Participaram da reunião representando o IBGE os servidores; Paulo Cardoso Lavado e Fernanda Cristina Sanches.

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.


