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

Aos 22 dias do mês de Outubro de 2009, às 14:20, no Salão de Eventos, do município, LAJEADO, Estado RS, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Gustavo Reginatto representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:
ANGELA MARIA HAAS DA CUNHA - PREFEITURA MUNICIPAL
CLENI TERESINHA WEIAND - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA?O
DANIELA CASAGRANDA - C•ARA DE VEREADORES
EDINARA DE SOUZA SALLES - PODER JUDICIRIO-FORUM
SORAIDE TERESINHA GRAF - C•ARA DE DIRIGENTES LOGISTAS
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 LAJEADO 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.
A sugestão apresentada para encaminhamento da divida existente no limite com Cruzeiro do Sul, de encaminhar a Situação para a Secretaria Estadual da
Agricultura, não foi efetivada
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: Rádio e jornal
Outras formas: Distribuição de cartazes
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?
Não. Por quê?
Há disposição p solucionar.Estamos buscando local. Foram apresentadas algumas sugestões registradas.
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: sim
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): sim
2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
UAMBLA, ACIL, Brigada Militar, Jornal A Hora.
2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Em relação ao posto de coleta já tratado na 1ª reunião, resultando em encaminhamento de oficio para a Associação Rural, mas que até agora não respondeu

ao solicitado. Sugestão dos mesmbros para consultar a Prefeitura da possibilidade de conseguir um local. Solicitação que deve ser por ofício em nome da
CMGE.
Algumas sugestões foram apresentadas para possível local: Ver prédio da Ex-Caixa Estadual, CRPO-Comando Regional de Polícia Ostensiva, Prédio da
Antiga Farmácia do Sesi- na Bento Gonçalves, Univates.
Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Jornal o Informativo do Vale, Emater, Sec.Ind. e Comércio, Univates e Sind. Trab. Rurais.
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.

