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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 7 dias do mês de Outubro de 2009, às 14:00, no Prefeitura Municipal, do município, CHUÍ, Estado RS, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Maria do Carmo R. Trugillo representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

ANDERSON GALVÏ CALIXTO - HOTEL BERTELLI
DENILDA FERNANDES DA SILVA - CONSULADO DO BRASIL
FADEL ALI - DEPARTAMENTO DE COMUNICA?O SOCIAL
JOSE EDUARDO OLIVEIRA LIMA - ASSOC. COM. IND. AGROP. DO CHUI
NAZIR KLAIT - PREFEITURA MUNICIPAL - GGI-M
ROBERTA DE MELLO TORINO - SECRETARIA  DE PLANEJAMENTO
RONALDO CORR? FLORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O

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 CHUÍ 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.
Foram repassados os principais conceitos sobre a delimitação dos setores, a aplicação
da legislação em vigor nos mapas municipais, por ser um município até 20.000 habitantes
foi feita uma explanação sobre o GEOBASE, dentre outros temas.
Ressaltado também a importância na clareza da descrição do setor para a coleta de dados
a ser executada pelo recenseador.
Foi passado o Video de Apresentação da Base Territorial.

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

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: Divulgação por parte da Prefeitura Municipal na midia local.
Apoio de líderes local: Divulgação nos seus ambientes de trabalho e outros.
Outras formas: Divulgação na midia a disponibilização de da Internet para inscrições no Processo Seletivo 

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: Prefeitura Municipal
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Prefeitura Municipal
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Prefeitura Municipal
Segurança: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal - Secretaria de Educação
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Prefeitura Municipal - Secretaria de Educação
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Prefeitura Municipal - Secretaria de Educação

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

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
PSS - Através do Depto de Comunicação Social foi agendada uma entrevista para TV Canal4 do Uruguai  para repasse das informações da prorrogação e a
disponibilização de equipamentos e internet pela Prefeitura Municipal/Secretaria de Planejamento aos interessados na inscrição no PSS.

Informamos aos membros da CMGE que em período anterior a instalação da Comissão foi
solicitado ao Senhor Prefeito a cedência de espaço físico, bens móveis para a instalação do Posto de Coleta. Já estando definido até este momento funcionar
junto a Secretaria Municipal de Educação.
Foram também focados alguns temas como a definição de morador e tipos de domicílios.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

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.


