Comissão Municipal de Geografia e Estatística
Ata da 2ª Reunião Ordinária
FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS

Aos 3 dias do mês de Novembro de 2009, às 10:00, no Gabinete do Vice-Prefeito, do município, DOM PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado RS, foi realizada a
2ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Claudio Roberto da Rosa Santos representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:
Cel?o J. Schwan - prefeitura Municipal
Fabiana Dimmer - Detpº Gest?Ambiental
Patr?a Gon?ves Lopes - EMATER
Ramone Vieira - 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 DOM PEDRO DE ALCÂNTARA 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.
- Feito relato das etapas de preparação para o Censo/2010
- Procedido esclarecimentos quanto a aspectos metodológigos das pesquisas censitárias.
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?
Apoio de líderes local: Divulgação junto a escolas, na igreja etc.
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: No Telecentro da Cidade
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O município relatou dificuldade em ceder estes equipamentos
Comunicação (telefone, banda larga, fax): O telecentro tem as condições necessárias
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: Nas escolas e salão paroquial da Cidade
2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
- Foi sugerida a participação do pároco local na comissão: Pe. Adalberto Lumertz

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
-Como o município passa por um severo programa de adequação de gastos às exigências da Lei de Responsabilidade/Fiscal, não há - segundo a
administração - a possibilidade de que seja colocada uma parede divisória isolando o posto censitário das demais atividades do telecentro. Foi então
sugerido, que se criasse uma intância dentro da operação censitária que contemplasse a divulgação junto à sociedade das Marcas - entidades, instituições,
órgãos públicos, empresas etc.- que sejam apoidoras da operação do CENSO/2010.Este cadastro de apoiadores poderia ser nacional e também local, mais
afeto a realidade de cada lugar. A visibilidade das Marcas destes colaboradores poderia ser dar por intermédio do próprio IBGE, através de sua Assesoria de
Comunicação, do material produzido pelo CDDI, via site etc, ou através da Secretária de Comunicação do Governo Federal que poderia normatizar a
formação do cadastro e a sua divulgação.A criação de um Cadastro Nacional de Colaboradores, poderia, em muito, facilitar a obtenção de apoio junto às
comunidades e também propiciar o rápido equacionamento de algumas demandas logísticas, que, embora simples quando tratadas por instâncias
institucionais, muitas vezes demandam um grande dispêndio de energia e esforço por parte das equipes ocupadas nas tarefas de organização da operação
em campo.
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.

