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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 5 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, do município, COLORADO DO OESTE, 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:

FATIMA NOTARO - SEMEC
GILMAR WEDOVOTO GERVSIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?E
JOSEMAR BEATTO - PREFEITURA MUNICIPAL
MARCELA BIAZZI NASCIMENTO - CAMARA MUNICIPAL
MAURO NOMERG - 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 COLORADO DO 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.
Na 1ª reunião, surgiu a questão do limite Colorado/Vilhena. Falou-se em equívoco na interpretação da lei de criação dos municípios, que estaria prejudicando
a área total de Colorado do Oeste. Segundo os mesmos a lei fala que o Rio Vermelho é divisa, mas no mapa do IBGE está o Rio Colorado. Informamos esta
questão a Base da UE/RO. O Sr. Antº Carlos disse não haver erro de interpretação. O que há é um erro no nome do rio.
Após apresentar estas informações da Base, bem como esclarecer os passos a serem seguidos pela Prefeitura nesta questão de limites, os representantes
do executivo municipal disseram que vão continuar a pleitear esta questão pelas vias legais.
Foi informado a Comissão, que, para o Censo 2010 o mapa municipal não será alterado.

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
Vídeo
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: divulgação nas mídias locais, escrita e falada.
Apoio de líderes local: divulgação nos órgãos representados, escolas, igrejas, 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: vide campo de observações.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): vide campo de observações
Comunicação (telefone, banda larga, fax): vide campo de observações.
Segurança: vide campo de observações.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

2.6. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na infraestrutura do treinamento? 



Sim. De que forma as instituições podem colaborar?

Espaço Físico: vide campo de observações.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): vide campo de observações
Comunicação (telefone, banda larga, fax): vide campo de observações

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Substituimos o membro da Camara Municipal, Srª Rosania, que desligou-se do órgão, pela Srª Marcela, que será, daqui por diante, a representante do
legislativo municipal.
Cadastramos um representante da Secretaria da Educação como novo membro da CMGE.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
2.4-Foi sugerido para local do Posto de Coleta uma sala junto a Defensoria Pública. Os membros da comissão, em especial o Sr. Josemar Beatto
(vice-prefeito) ficou de ver esta possibilidade. A sala é segura, boas instalações, centro da cidade. Os mobiliários serão cedidos pela prefeitura. Somente a
questão de telefone e internet que ficará sob responsabilidade do IBGE. Tão breve haja uma resposta será comunicada ao Presidente da Comissão.
2.6 - Já foi decidido o local para treinamento. Será o Auditório da Prefeitura. É um ambiente amplo, com ar-condicionado, cadeiras, mesa, losa, TV, DVD,
acesso á internet e com linha telefônica. Somente será preciso oficiar junto a Prefeitura, informando o dia e hora, para que seja disponibilizado de forma legal.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
SEDAM, EMATER, IDARON, FUSANA, CEPLAC E INCRA.

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.


