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 10:00, no PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL, do município, CHUPINGUAIA, Estado RO, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) AIRTON JOSE DALPIAS representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:
ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA - SEMEC - SECRETARIA DE EDUCA?O
IVAILSON LOPES BEZERRA - POLICIA MILITAR
JOISE MACHADO - EMATER
JOS?REGINALDO DOS SANTOS - SECRETARIA DE A?O SOCIAL
PAULO CAZUZA DE ANDRADE - PREFEITURA MUNICIPAL
RAIMUNDO DIOGO ARAUJO - IDARON
ROBERTO FERREIRA PINTO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
VILSON RAMOS DE ALMEIDA - SEMOSP
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 CHUPINGUAIA 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.
Procedemos com toda programação da Base territorial da 1ª reunião. Verificamos mapas, limites, identificamos povoados e área indígena. Mostramos os
conceitos de setor censitário com as cadernetas do Censo passado. Mostramos o PDA com a tela do Censo 2010.
Informamos a questão pleiteada por Corumbiara quanto aos limites com o município de Chupinguaia. O assunto já é de conhecimento dos mesmos. Intruí-los
quanto aos procedimentos a serem tomados.
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: divulgação da Emissora Comunitária, cidade FM 87.9.
Apoio de líderes local: órgãos públicos, igrejas, festas comunidade, etc
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 Sr. Vilson se prontificou a conseguir um espaço físico junto a prefeitura que atenda as exigências
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sr. Vilson se prontificou a conseguir. Veja mais detalhes em observações.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Esta questão ficará sob responsabilidade do IBGE.
Segurança: A sala a ser verifica pelo Sr. Vilson terá segurança.
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: A Srª Andréia irá procurar junto à escolas locais um espaço para treinamento conforme as exigências.

Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Também ficará a cargo da Srª Andréia.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Nas escolas há acesso a internet.
2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
CONVIDAMOS AS SEGUINTES INSTITUIÇÕES:
SEMEC - SEMOSP - POLICIA MILITAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
quatro novos membros foram incluídos.
2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
2.4 - Com relação ao Posto de Coleta, espaço físico, mobiliário, segurança e comunicação, o Sr Vilson Ramos Almeida, se prontificou a conseguir junto a
Prefeitura, um local com todas essas características, sem ônus para o IBGE. Assim que tiver uma posição certa, irá retornar por telefone informando sobre
esta questão.
2.6 - A participante Andréia C. Oliveira foi apontada pelos demais para providenciar, junto a escolas locais, um espaço físico para treinamento das equipes,
com todas as características necessárias para o mesmo.
OBSERVAÇÃO: A QUESTÃO DE COMUNICAÇÃO, TELEFONE E INTERNET, TERÁ QUE SER PROVIDENCIADA PELO IBGE. SERÁ MUITO DIFICIL
CONSEGUIR TAIS SERVIÇOS SEM ÔNUS.
Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
TODOS OS ÓRGÃOS CONVIDADOS COMPARECERAM.
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.

