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 11:00, no Auditorio da Prefeitura, do município, BURITIS, Estado RO, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Ademilson Uchoa Matos representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:
ANA ROCHA CAIS - CARTORIO ELEITORAL
cleone marta de oliveira - SEDAM
HORACIO DE QUEIROZ MATOS - PREFEITURA MUNICIPAL
natal cambui da costa - sindicato dos trabalhadores rurais
OTINIEL LEAL - CEPLAC
REGINA APARECIDA DA SILVA - REPRESENTA?O DE ENSINO-SEDUC
ronilda carvalho de oliveira - SEDUC
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 BURITIS 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.
referente aos aspectos do municipios: linhas, estradas, lugarejos e aglomerados se existente a pedido do srº Horacio de Queiroz Matos. Houve
questionamentos sobre a ida de um servidor do IBGE da Base Operacional, ao qual foi respondido que o mesmo ainda estava em trabalho de mapeamento e
no momento não poderia se ausentar da Base Operacional.
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: foi entregue o dvd para divulgação na radio atraves da representante da SEDUC
Apoio de líderes local: haverá divulgação atraves do presidente dos sindicato dos trabalhadores rurais o srº Natal
Outras formas: atraves de outros membros presentes , com a fixação de cartazes nos orgaos publicos.
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: ficou a cargo da prefeitura com o Srº Horacio de Queiroz Matos
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): ficou a cargo da prefeitura com o Srº Horacio de Queiroz Matos
Segurança: ficou a cargo da prefeitura com o Srº Horacio de Queiroz Matos
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: ficou a cargo da prefeitura com o Srº Horacio de Queiroz Matos
2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:

Foram convidados a CEPLAC, Sind. dos trabalhadores rurais e SEDAM para compor a comissão nessa 2º reunião.
2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
o presidente da comissão pediu apoio logistico dos orgãos presentes e que poderiam colaborar. Os orgãos como PREFEITURA, SEDAM, SEDUC. CEPLAC,
darão apoio desde que sejam previamente solicitados atraves de oficio.
Quanto a divulgação do PSS, todos os orgãos presentes receberam cartazes e foldes para serem afixados em lugares publicos. A representante da SEDAM,
ficou responsavel pelo contato com a mídia local atraves da radio com o SPOT do PSS.
Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
-NÃO COMPARECERAM a CAMARA MUNICIPAL; SEFIN;EMATER; IDARON;
outros Orgãos que foram convocados na 1º e 2º Reunião e não compareceram: FUNASA, Ministerio Publico. INCRA; FORUM; Ministerio do Trabalho.
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.

