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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 23 dias do mês de Setembro de 2009, às 09:05, no Sede da Prefeitura, do município, NOVA MAMORÉ, Estado RO, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária
da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Devalcir Moreira dos Santos representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Cleideir Nunes Lima - Secretaria Municipal de Educa?
Darci Jesus Possenti - Prefeitura Municipal de Nova Mamor?
Dejalma Pereira da Costa - Prefeitura Municipal
Denizio Pereira da Costa - Prefeitura Municipal de Nova Mamor?
Elisangela Francisca Lopes - IDARON
Evandro Hermon dos Santos - Igreja Assembl? de Deus
JOSE BRASILEIRO UCHOA - PREFEITURA MUNICIPAL
Jos??ro da Silva - Secretaria Municipal de Agricultura e Pecu?a
Jos?er?o do Ros?o - Camara Municipal
Maira Cristina Pereira - Representa? de Ensino
Maria Jos?lves de Andrade - SEDAM
Naiara Rocha Soares - C?ra Municipal de Nova Mamor?
Reginaldo Paulino de Oliveira - C?ra Municipal
Rinaldo Ferraz de Lima - Secretaria Municipal de Sa?

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 NOVA MAMORÉ 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.
Foi feito um esclarecimento sobre o que foi passado na reunião anterior, explicando os pontos importantes devido ao nº de novos participantes, na ocosião os
presentes pediram que ficasse  disponível no posto a cópia da última Ata.

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: Inclusive nas propagandas móvel
Apoio de líderes local: Foi unânime a iniciativa de ajuda dos presentes
Outras formas: Nos locais de difícil acesso os lideres dessas localidades farão a divulgação (Igrejas/Carro de Som)

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 Secretário Municipal colocou a disposição do Posto de coleta assim que precisar.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Foi oferecido além do espaço físico mobiliário de modo geral.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Segundo o Secretário Municipal, várias prefeituras passam por dificuldades de pagar suas contas .
Segurança: Pode ser cedido um posto perto da sede da Prefeitura com a devida 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: Segundo a Prefeitura a seção do Posto e encargo dela.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Prefeitura se encarregará de oferecer ao IBGE.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Como a Prefeitura as vezes fica sem banda larga, torna-se difícil esse apoio.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
O que foi observado na primeira e na segunda reunião o número presente é suficiente para prestar ajuda no período censitário. Os que não não
compareceram nesta 2ª reunião, mandaram seus substitutos legais.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A maior preocupação dos presentes é em relação ao Distrito de Jacinopólis,pois para chegar até lá é necessario percorrer cerca de 700 km,visto que o trajeto
é por Porto Velho, Ariquemes e Buritis, pois o percurso da sede de município até Jacinópolis está bloqueado,nesse caso ficará impossível um recenseador de
Nova Mamoré se deslocar para aquele local, vai ser pedido aos moradores daquela localidade que participem do concurso. A Prefeitura e Câmara Municipal
vai contratar no período da coleta uma ouvidaria para ajudar o IBGE. 

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não 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.


