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

Aos 8 dias do mês de Dezembro de 2009, às 09:00, no Prefeitura Municípal, do município, PANTANO GRANDE, Estado RS, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Solon W. Santos representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:
Cleri Jos?ompsen - ACI
Geljane de Oliveira Almeida - Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Jos?edro Nunes Dutra - Camara Municipal de Vereadores
Maria Luiza Bertussi Raabe - Prefeitura Municipal
Samara Azambuja Tambo Reno de Freitas - Secretaria Municipal da Administra?
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 PANTANO GRANDE 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 feito pelo presidente da Comissão,um resumo sobre a reunião anterior. Mostramos e explicamos mais uma vez os mapas do município e a área urbana
da cidade, mostrando os limites do perimetro urbano e os limites municípais, bem como os limites dos distritos e setores. Não ficou nenhuma duvida dos
participantes a respeito da BT.
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: Esta sendo veículado durante a semana no jornal local notícia sobre o concurso.
Apoio de líderes local: Os membros integrantes da CMGE tambem farão a divulgação em suas entidades.
Outras formas: Serão afixados cartazes nos pontos de mais movimento da cidade com chamamentos para o concurso, onde constarão dia, hora e local das
provas.
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: A Prefeitura esta buscando um local no prédio onde ela esta instalada para colocar o Posto de Coleta
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Tera mobiliário cedido pela Prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sera cedido pela Prefeitura
Segurança: No aspecto segurança, solicitamos que a chave da sala onde o Posto sera instalado fique com o nosso pessoal. Alem disso a prefeitura tem uma
empresa de segurança que faz a vigilância do local.
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: A prefeitura podera ceder uma sala de aula de escola municípal para o treinamento, desde que este seja no período de férias escolares
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Esta prometido pela Prefeitura

Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sera providenciado oportunamente
2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.
2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi de grande validade o folheto "O Município e os seus contexto". Entregamos o mesmo aos convidados e fizemos uma apresentação e comentarios sobre
ele. Tambem, mais uma vez, explicamos a eles que estes e muitos outros dados podem ser pesquisados na página do IBGE na internet.
Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
- EMATER
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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.

