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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 25 dias do mês de Setembro de 2009, às 14:30, no Plenário Câmara Municipal, do município, CORUMBIARA, 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:

Jo?El?o de Lima - EMATER - RO
L?ro Miguel Souza - C?ra Municipal
Maria L? Silveira Azevedo - Escola Estadual Ens.Fund. e M?o Dr.Osvaldo Piana
Mois?Pereira da Veiga - C?ra dos Vereadores

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 CORUMBIARA 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.
a)O assentamento Verde Seringal localizado próximo a Divisa entre os municípios de Corumbiara e Chupinguaia não está identificado no mapa. Estaria ele
no setor censitário nº009 de Corumbiara.
b)A área indígena Omerê não está identificada no mapa. Ficaria localizada no setor Censitário nº0018 de Corumbiara.Tal dúvida deverá ser esclarecida com
a FUNAI/Vilhena.Fica a aproximadamente 16 km do Distrito de Vitória da União.
c)Na 1ªreunião ordinária,o representante da Prefeitura Sr.Silvano, questionou os limites entre Corumbiara e Chupinguaia,região essa entre os setores de
Corumbiara(0007 e 0008), e segundo o mesmo, o mapa está errado e o Assentamento Adriana pertence a Corumbiara.Foi entregue ao mesmo cópia da lei
de criação dos municípios.E comuniquei à Comissão que esses questionamentos já haviam sido encaminhados à Coord. da Base Territorial, atravé de
e-mail, que respondeu informando não haver erros na interpretação do IBGE. Explicou-se que para o Censo 2010 não haverá mudanças nos mapas atuais.
Encerrando-se a questão da Base Territorial.

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: Foi entregue spot para emissora FM local
Apoio de líderes local: Os membros irão divulgar nos seus locais de trabalho.

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 vereador Moisés, comprometeu-se em procurar um espaço físico(Câmara ou Prefeitura)
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): O Sr. João Elanio repr. da EMATER, comprometeu-se em ceder os móveis e a Sr.Maria Lucia
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Vai depender da sala a ser ocupada . Provalvemente o IBGE deverá proceder a instalação desses serviç
Segurança: Depende do local

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 representante Mª Lúcia(Escola) ficou responsável de conseguir todos os ítens(mobiliário/comunic)
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): ficou da representante da Escola, conseguir.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A escola possui sala de informática que poderá ser disponibilizada

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram incluídos tres novos membros, o Sr. Moisés Pereira da Veiga-representante da Câmara dos Vereadores, Maria Lúcia Silveira Azevedo representante
da Escola Estadual Ens. Fund. e Médio Dr. Osvaldo Piana e o senhor Lazaro Miguel Souza da Câmara Municipal.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A resposta da Base Territorial sobre a questão dos limites, foi entregue à Câmara Municipal e na Prefeitura, posteriormente pessoalmente. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Prefeitura Municipal
IDARON
Sindicato dos Trabalhadores

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.


