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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 14 dias do mês de Dezembro de 2009, às 10:00, no   sala de reuniões  do Gabinete do Prefeito , do município, OSÓRIO, 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:

Adelar Hengem? - CNEC/Os?
Antonio Claudio de Oliveira - Secretaria de Obras
Denilson da Silva - Camara Municipal
Elisete Campos dos Anjos - Secretaria de Habita?
Enedina dos Santos Paz - Sub-prefeitura Atl?ida Sul
Jorge A. cardoso Ramos - Secretarria de desenvolvimento e Turismo
Lorena Munari - Sec. A? Social
Luiz Gomes - Prefeitura
Marcia Costa Andrade - Prefeitura Municipal
Marcos Marques Bolzan - Secretaria da Agricultura
Marcos Oliveira - Assessoria de Planejamento
Maristela Castro - Secretaria de Educa?
Nilson Batista de Agostinho - Brigada Militar
Pedro Schoffen - Sec. da Fazenda
Romildo Bolzan J?r - Prefeitura Municipal de Os?
Sebasti?do Santos Reis - Sub Prefeitura Atl?ida Sul
T?ra Carniel - Secretaria de Cultura
Ubirajara M Cunha - Prefeitura Os?
Valdionor Aguiar da Costa - Secretaria de Administra?
Valdionor Aguiar da Costa - Secretaria da Administra?
Valerio doa Anjos - C?ra 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 OSÓRIO 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.
Foi enfatizado a importância da Comissão e dado conta do andamento dos trabalhos de preparação da base territorial e o que isto significa.

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: Espaço nas rádios e jornais locais e nos espaços de programação sob responsabilidade da prefeitura
Apoio de líderes local: Principalmente foi acertado o engajamento das subprefeituras nos processos de divulgação

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: Foram propostas algumas alternativas de alocação como, por exemplo: no prédio da faculdade FACOS, Prédio INSS
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): As necessidades foram repassadas por ofício à direção da FACOS que ficou de manifestar-se a respeito
Comunicação (telefone, banda larga, fax): em princípio não haveria problemas quanto a alocação de pontos de banda larga.
Segurança: No prédio da FACOS há segurança por meio de guardas (vinte e quatro horas) e monitoramento por câmaras de vídeo



TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Não. Por quê?
A reunião, por sua própria dinâmica de desenvolvimento, ateve-se mais às questões mais preementes do posto censitário, base territorial, considerações
metodológicas das pesquisas censitárias. 

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: Escolas, salas do prédio do INSS, sindicato dos servidores municipais etc...
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Em princípio, tais espaços dispõem destes equipamentos.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): As escolas apresentam este recurso.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Houve o acréscimo de muitas novas instuições sendo representadas.
Sub-prefeitura de Atlândida Sul
Sub-prefeitura de Aguapé
Sec. Ação-Social
Sec. Cultura
Sec. Obras e Saneamento
Sec. Habitação
Assess.Planejamento do gabinete do Prefeito
CNEC/Osório
Sub-prefeitura Passinhos
Sub-prefeitura Santa Luzia
Sec. Agricultura
Sec. Desenv.Turismo
Cãmara Municipal

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:

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.


