
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 09:30, no Gabinete do Prefeito, do município, TRAMANDAÍ, Estado RS, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Tramandaí representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

Alvanira Ferri Gamba - Secretaria de Educa?
Anderson Jos?omiello Hoffmeister - Prefeitura
Andr? Theodoro Velho - Sec. Assist?ia Social
Carlos Rene L. Ramos - Secretaria de Planejamento
Jane Berta - Sec. Planejamento
Joel Luis Spohr - Secretaria da Sa?
Luiz Cesar Lima dos Santos - Brigada Militar
T?a Maria Ramos - Secret?a de 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 TRAMANDAÍ 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 um resumo da reunião anterior e um breve apanhado de como estavam se desenvolvendo as etapas de preparação para o CENSO/2010

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
Material Promocional

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 Tramandaí, Jornais, Programa de Rádio Semanal da Prefeitura
Apoio de líderes local: Líderes empresariais da cidade

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Material Promocional

2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Espaço Físico: Oferecido o mesmo espaço da operação anterior: um quiosque na Av. da Igreja,357
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O mobiliário seria disponibilizado pela administração municipal.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): banda larga ADSL - A mesma uda na prefeitura 
Segurança: O prefeito aventou a possibilidade da colocação de um sistema de monitoramento do posto.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Material Promocional

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

Espaço Físico: Nas escolas do município
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Nas escolas do municipio



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Este é um ponto mais delicado e depende das condições infraestruturais das próprias escolas.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
- Foi aventada a possibilidade da participação de orgão de imprensa, mas então teríamos de convidar a todos os órgãos, para que não seja gerado nenhum
constrangimento.

- Para as próximas reuniões pretendemos convidar o Ministério Público - Federal e Estadual   

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
- houve a sugestão de que sejam utilizados, de forma bastante contundente durante a operação censitária,o0s serviços de carro de som, por ser esta uma
prática de divulgação bastante disseminada em nosso litoral e que apresenta execelentes resultados no contato direto junto á população. 

- Sugestão de que se utilizem os "cupons fiscais" dos diferentes estabelecimentos comerciais - lojas, supermercados etc. - para a inclusão de mensagensde
divulgação do Censo/2010. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
- Cãmara Municipal

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.


