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 14:30, no Auditório da Câmara Municipal, do município, NOVA UNIÃO, 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:
Fabiola Thomaz da Silva - Idaron
Maria das Gra? de Melo B. Aguiar - Secret?a Municipal de Educa?
Naor Fernandes da Rocha - Prefeitura
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 UNIÃO 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.
Com relação a linha imaginária ou linha reta que delimita os municipios de Nova União/Jarú,na linha eletrônica, questão levantada pelos representantes da
Funasa o senhor Elias Moral Tupam e Naor Fernandes da Rocha, representante da prefeitura. O que ocorre é que a prefeitura realiza ações nessas àreas
com maquinário melhorando as estradas vicinais e com ações na àrea da saúde,porém,essa população assistida será recenseada pelo municipio de Jarú,até
porque,não houve nenhuma alteração no limite entre os dois municipios.Foi colocado para os membros presentes, que o IBGE segue rigorosamente o que
diz a redação da Assembléia Legislativa,no que tange a divisa de limites entre os municipios 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
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: Na rádio comunitária.
Apoio de líderes local: Vereadores, Igrejas
Outras formas: Nas escolas, comércio local 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, a solicitação do espaço fisico.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura e câmara municipal, se prontificaram em ajudar no mobiliário do posto de coleta.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Na parte de comunicação ficaria por conta do IBGE.
Segurança: A câmara através de sua pres a Sra. Valdecir de Andrade de Andrade Pinto, se colocou a disposição.
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: Através do salão da igreja católica
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A prefeitura e os orgãos que compoem a comissão se prontificaram a ajudar na mobilia do treinamento.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): a cargo do IBGE

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foi integrada a esta comissão,a Secretária Municipal de Educação,com a presença da representante a senhora Maria das Graças de Melo B. Aguiar.
2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
A suplente da câmara municipal a senhora Valdecir de Andrade Pinto,sugeriu que o posto de coleta fosse instalado numa sala disponivel na câmara
municipal,haja visto,que a prefeitura não disponibiliza outro espaço fisico.Ficou acordado que o representante da prefeitura, o senhor Naor Fernandes da
Rocha, levaria a sugestão ao senhor prefeito.
Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Deixaram de comparecer a reunião os orgãos: Emater,Secretária Municipal de Saúde e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
O senhor Salvador de Jesus, representante titular da Funasa, não compareceu a reunião, o seu suplente o senhor Elias Moral Tupam,se fez presente
representando a instituição.
O senhor Lucinio Maier,representante titular da câmara municipal,não compareceu a reunião,o seu suplente a senhora Valdecir de Andrade Pinto, 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.

