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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 29 dias do mês de Setembro de 2009, às 14:30, no Auditório da Câmara Municipal, do município, ALVORADA D'OESTE, Estado RO, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Joaquim Lopes Lamego representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

DAIANE MUNIZ SOUTO - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
FAGNER TAVORA - FORUM DA COMARCA DE ALVORADA DO OESTE
HELENICE CORREIA DA SILVA - EMATER
IVONETE DARSIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE ESMANDIR - FUNASA
LUCIANA BARRETO DE ALMEIDA SILVA - IDARON
MAX ALTOMIRANDO ARAUJO DE QUEIROZ - CAMARA MUNICIPAL
SINVAL RECKEL - 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 ALVORADA D'OESTE 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.
Os questionamentos foram esclarecidos na reunião anterior,no que tange ao limite entre Alvorada do Oeste/Urupá,na àrea da reserva.Questões levantadas
pelos representanmtes da Funasa, senhor José Esmandir de Souza, Câmara Municial, senhor Max Altamirando A. de Queiroz.

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: Na rádio comunitária.
Apoio de líderes local: Vereadores e Igrejas. 
Outras formas: Escolas, comércios e através dos orgãos que fazem parte desta comisão. 

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: Foi solicitado via oficio, o espaço fisico para instalação do posto de coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Os orgãos que fazem parte desta comissão, se prontificaram em ajudar na mobilia do posto de coleta.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A cargo do IBGE.
Segurança: A prefeitura se manisfestou em ajudar, caso seja necessário.

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: Na câmara municipal, escolas e salão da igreja católica.



Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Os orgão que fazem parte desta comissão, se manisfestaram em ajudar na mobilia do treinamento.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A cargo do IBGE.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
foram integrados a esta comissão,os orgãos:Emater(Helenice Correia da Silva),e Prefeitura Municipal(Sinval Reckel).  

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi colocado em pauta,a importância da participação dos órgãos desta comissão nas reuniões.As parcerias entre IBGE e os orgãos na montagem dos
postos.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Deixou de comparecer a reunião, a Associação Comercial de Alvorada do Oeste. 

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.


