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 10:00, no Planário da Câmara, do município, CEREJEIRAS, Estado RO, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Airton José Dalpias representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:
CLAUDIO MAGNO BARBOSA - EMATER
F?o Louren?da Rocha Junior - 4ª CIA Pol?a Militar
FLVIO ADRIANO MOREIRA MAIA - IDARON
Sebasti?Sampaio de Souza - Camara Municipal de Cerejeiras
Vitalino Ricardo Mignoni - FUNASA
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 CEREJEIRAS 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.
Frizamos aspectos concernentes a reunião passada aos novos membros . Mostramos com o PDA e Cadernetas de Setor, a forma a ser percorrido o setor
censitário pelo recenseador.
Informamos que no final de cada questionário o informante irá assinar na tela do PDA.
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 Comunitária;
Apoio de líderes local: Igrejas, Instituições representadas, etc.
Outras formas: Comércio Local e Associações.
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: O representante da Câmara o Vereador Sebastião ficou de conseguir o local para o Posto.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Se comprometeu também de conseguir o mobiliário .
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Talvez consiga a linha telefônica, quanto a internet é pouco provavel essa disponilibilidade.
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 Sr. Sebastião ficou de verificar a possibilidade de conseguir o local devidamente equipado.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Foram apontados duas escolas, confirmar na proxima reunião.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Será confirmado na proxima reunião.
2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.

Sim. Instituições a serem convidadas:
Escola Municipal Regina S. Cebold
2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O membro sugeriu que todos os treinamentos fossem realizados em Cerejeiras.
Foram incluídos 03(três) novos membros na CMGE.
Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Prefeitura Municipal, Associação Comercial.
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.

