Comissão Municipal de Geografia e Estatística
Ata da 2ª Reunião Ordinária
FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2009, às 09:00, no Na plenaria da Camara Municipal, do município, CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, 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:
CARLOS VANDERLE DE OLIVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
CINTIA GALVÏ PORTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DORIVAL VIDOTTI CORREIA - IDARON
JOSINEY NAZARENO DAROS - SECRETARIA DE SAUDE
MONICA DE FREITAS FRANCO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ROSELI HELENO DOS SANTOS - SECRETARIA DE EDUCA?O
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 CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 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.
Com relação aos conflitos de população, ja que o Srº Carlos Wanderlei - Prefeitura Municipal indagou sobre os procedimentos de contagem desta
população, que muitas vezes não pertence ao municipio e é atendida com saude, educação e é eleitora. O presidente da comissão informou que essa
população será contada em seus domicilios e municipios aos quais pertencem, sem interpelação de onde são atendidos.
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: não possui na cidade
Apoio de líderes local: atraves de fixação de cartazes e folhetos
Outras formas: boca a boca
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: a cargo da prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): a cargo da prefeitura
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: o espaço fisico ficou a cargo da Prefeitura municipal
2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Indagaram sobre a data da 2º reunião, pois ela deveria ser bem antes da data de inscrição do PSS, para uma melhor divulgação.
Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Foram convocados a EMATER, ESCOLA ESTADUAL CASSIANO RICARDO E ESCOLA 15 DE OUTUBRO,CAMARA MUNICIPAL, FUNASA.
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.

