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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 24 dias do mês de Setembro de 2009, às 09:30, no Auditório da Câmara Municipal, do município, MIRANTE DA SERRA, Estado RO, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Joaquim Lopes Lamego representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Ant? Pereira Estevam - C?ra Municipal
Ione Aparecida Nunes - Secretaria Municipal de Sa?
Maria Eudelice Ferreira - Secret?a Municipal de Educa?
Moacir de Souza Martins - Prefeitura Municipal
Valter Guilherme Becker - 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 MIRANTE DA SERRA 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.
Houve questionamento por parte do senhor Moacir de Souza Martins, representante titular da Prefeitura Municipal, e do senhor Valter Guilherme
Becker,representatnte titular da Funasa, em relação a divisa de limites entre os municipios de Mirante da Serra/Urupá/Alvorada do Oeste e Jarú, nas linhas
58,66 e linha eletrônica.O que se verificou é o assistêncialismo por parte da Prefeitura nessas áreas, porém foi colocados para os presentes,que o
IBGE,segue rigorosamente as normas que delimitam os municipios que contam na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

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: Na rádio FM planeta, inclusive estivemos fazendo a divulgação do processo seletivo ao vivo.
Apoio de líderes local: Vereadores, Igreja
Outras formas: Nas escolas, comércio e entre os orgãos que fazem parte desta comissão.

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: Foi solicitado ao sr. prefeito via OF/IBGE/Subárea/OPO/Nº 0031/2009, o espaço fisico.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Prefeitura e os orgãos que fazem parte desta comissão, se prontificaram a ajudar no mobiliario. 
Comunicação (telefone, banda larga, fax): a parte de comunicão ficaria por conta do IBGE.
Segurança: A prefeitura se prontificou caso seja necessário.

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 prefeitura se comprometeu em ajudar em conseguir o espaço fisico para o treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura e demais orgãos se prontificaram em ajudar no mobiliario do treinamento.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Ficaria a cargo do IBGE a parte de comunicação.



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Passou a integrar esta comissão a Secretária Municipal de Educação através de seu representante titular a  senhora Maria Eudelice Ferreira, e a Associação
Comercial de Mirante da Serra, através de seu representante titular o senhor Valdecir Alves de Souza, que se fez representar pelo seu suplente o senhor
Márcio Barreto dos Santos.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
No que tange a parte de divulgação a nivel nacional em horário nobre, para que a população em geral tome conhecimento do processo seletivo do Censo
2010.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Deixaram de Comparecer a reunião os orgãos: Idaron e Ceplac.

O representante titular da Emater o senhor Jorge Roques S. de Amaral,não compareceu a reunião,se fez presente a senhora Jandira Lopes Pinheiro Maia,
suplente, representando a instituição.
O representante titular do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o senhor Reinaldo Antônio Bezerra, não compareceu a reunião,o senhor João Batista Freitas
da Silva, se fez presente representando a instituição.
O representante titular da Associação Comercial de Mirante da Serra,senhor Valdecir Alves de Souza, não compareceu a reunião, o seu suplente, o senhor
Márcio Barreto dos Santos, se fez presente representando a instituição.  

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.


