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

Aos 5 dias do mês de Novembro de 2009, às 14:00, no Prefeitura, do município, NOVO XINGU, Estado RS, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Daniel dos Santos representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:
Dorival Walfrid Werkhausen - Prefeitura - Secretaria da Administracao
Maria Klahn Wahlbrinck - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Rogerio Agatti - Camara de Vereadores
Romeu Olindo Knaah - Prefeitura Municipal
Rudimar Arciero Brusch - ASCAR/EMATER
Sergio Celso Tasso - Prefeitura - Secretaria da Saude
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 NOVO XINGU 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.
Informado que os trabalhos de atualização da BT do município estão encerrados e de que no estágio atual das atividades da base territorial, estamos
utilizando o SISMAP para repassar as atualizações para o meio digital.
Ocorreram dúvidas quanto aos limites dos setores e nos foi sugerida a alteração, delimitando os setores conforme as comunidades(linhas) do interior.
Expliquei quanto a questão da comparabilidade e que não é possível realizar a divisão desta forma. E que os limites devem seguir referências geográficas
estáveis, como estradas e/ou rios.
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 ?
Não. Por quê?
A reunião se deu após a data de encerramento de inscrição para o PSS dos ACM/ACS
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: Existe sala disponivel no prédio da prefeitura.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Será disponibilizado, conforme a possibilidade, pelas entidades que compõem a CMGE
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A sala possui já possui as instalações 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?
Não. Por quê?
Não foi abordado, pois não há previsão de repasse de treinamento no município, para ACM/ACS.
2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Apesar da reunião ter sido feita após a data de encerramento de inscrições do PSS dos
mensalistas,a comissão realizou a divulgação do mesmo, amparada em informações e material repassados a estes. O número de inscritos foi satisfatório.
Esta se colocou a disposição para realizar o mesmo trabalho na divulgação do PSS dos recenseadores. Para a realização do treinamento de recenseadores,
existe local disponível.
O Sr. Neivo Spessatto, chefe da agência do IBGE em Carazinho, esteve presente na reunião.
Quanto a divisão dos setores rurais, a sugestão da CMGE foi de que fosse ciado uma forma de verificar, por localidade, o número de pessoas recenseadas.
Ou a busca por nome, visto que a busca/comparação por endereços nos setores rurais é mais complicada.
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.

