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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 21 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:15, no Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, do município, SANTA CLARA DO SUL, 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:

ANA PAULA MALLMANN - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA?O
CARL?A CRISTINA HAAS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SA?E
EDUARDO ELOIR WEISS - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
GILMAR ANT?IO HERMES - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA?O
LUIZ HENRIQUE BERNARDI - EMATER

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 SANTA CLARA DO SUL 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.
Apenas houve o registro que conforme tratado na reunião anterior, foi definido o mapa da zona Urbana e encaminhado ao setor de Base Territorial.

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 Local. Será feito nova divulgação até o final da semana
Apoio de líderes local: comunicação direto com canditatos
Outras formas: Colocação 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?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Prováveis locais para o posto de Coleta: Sala junto ao Ginásio Esportivo ou na Assitência Social
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Sim-Provavelmente telefone da Câmara de Vereadores -sala ao lado
Segurança: Portas com boas fechaduras - não tem alarme

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:



Um representante para ACISC E CDL. Convidar novamente Brigada militar, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Câmara de Vereadores.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi sugerido o uso de Skype pra fins de comunicação com os postos, facilitando o contato com baixo custo.
Enfase ao Projeto vamos contar. Este Projeto, será trabalhado na ocasião oportuna em reunião da Secretaria Muicipal de Educação com as Escolas.
Houve distribuição e análise de foldes com informações dos censos, bem como apresentação de DVD sobre os Censos.
Processo Seletivo ACM/ACS com 2 vagas e 11 iscritos, cosiderado bom.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Brigada Militar e Sindicato Trabalhadores 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.


