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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 19 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:05, no Câmara de Vereadores, do município, PAVERAMA, Estado RS, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Renato Klumb representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Aldacir Pretto - Emater - RS/ASCAR
Ant? Cardoso de Vargas - C?ra de Vereadores
?er Josu?ussler - Rua 4 de Julho
Edgar H?o Hauenstein - STR
Eldo Danir Dickel - C?ra de Vereadores
Elemar Rui Dickel - Prefeitura Municipal
Fl?o Nirceu Jung - Escola Municipal Gon?inha Pinto Vilanova
Jose Osmar Rodrigues - Secretaria de Esportes
Mauro Adelar Scheuermann - Secretaria de Agricultura
Vitor Luiz Jantsch - Prefeitura 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 PAVERAMA 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.
Não.

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: Vai ser feito novamente uma divulgação no jornal.
Apoio de líderes local: O Prefeito pediu para todos os membros da comissão para que se empenhem na 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: Sala no STR
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): mesas, cadeiras, estantes e outros necessários
Comunicação (telefone, banda larga, fax): telefone e banda larga
Segurança: sim

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: sala 
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): mesas, cadeiras, estantes e outros necessários
Comunicação (telefone, banda larga, fax): telefone e banda larga



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foram discutidos assuntos ligados ao número de habitantes levantados na última contagem e projeões atuais. Os membros quiseram saber o número de
recenseadores que irão trabalhar. Também se comprometeram a acompanhar a coleta de forma que ninguém fique de fora . Igualmente se mostraram
preocupados com os habitantes que trabalham em municípios próximos, quando foram esclarecidos os conceitos e métodologia utilizados pelo IBGE.
Foi comentado que muitas indústrias ligadas ao ramo calçadista fecharam nos últimos anos, alterando, significamente, o crescimento do município, tanto
economicamente como na quantidade de moradores.

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.


