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 09:00, no CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, do município, ESPUMOSO, Estado RS, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) CLAYTON COSTA DA SILVA representante do IBGE, com a
presença dos seguintes membros:
ALBINO KNOPF DOS SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL
EDGAR ANTONIO COMIN - CENTRAL ESPUMOSENSE DE PRODUTOS AGROPEC. SA
LUISA COMIN - PREFEITURA MUNICIPAL
OLMAR CANCIAN - CAMARA DE VEREADORES
PAULO ROTA MISSIO - LIONS CLUBE ESPUMOSO
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 ESPUMOSO 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.
como o limite intermunicipal entre Espumoso/RS e Soledade/RS é por uma linha seca e reta em mais de 20 km foi sugerido, pelo presidente da CMGE, que o
IBGE e Membros da CMGE após a posse do ACR realizem a visita a Região para que autoridades e moradores tehnam clareca dos limites. O presidente da
CMGE esclareceu que várias vezes o IBGE esteve na referida região em trabalho de identificaçao e os Mapas obedecem tal liite conforme legislação
existente.
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: Rádios, Jornal e Internet
Apoio de líderes local: Afixar cartaz nos locais de circulação e linhas de ônibus de estudantes e aos Distritos.
Outras formas: divulgar em escolas e de informática
POSTO DE COLETA
2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades?
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo
Material Promocional
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. Já foi visitado no mesmo mesmo dia e obtido cedência sala do Banco do Brasil S/A,
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): SIM
Comunicação (telefone, banda larga, fax): SIM
Segurança: SALA COM TODA A SEGURANÇA.
TREINAMENTO DAS EQUIPES
2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo?
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo
Material Promocional

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: sala
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): dentro da possibilidades e época.
2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.
2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
ABORDAGENS SOBRE O CENSO EXPERIMENTAL E CENSO CONTÍNUO.
Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
PREFEITO, AINDICATO RURAL e JCIESPUMOSO
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.

