
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 09:00, no Auditório da Câmara Municipal, do município, OURO PRETO DO OESTE, 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:

Alenice Alves dos Santos - Secret?a Municipal de Educa?
Dinefer Alves Dias - C?ra Municipal
Helquias Gervasio Torrente  - Embrapa
Jos?e Jesus - Incra
Osvaldo Isaac Orellana Moreno - 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 OURO PRETO 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.
Os representantes da prefeitura, o senhor Oswaldo I.O. Moreno e Hilquiades G. Torrente,representante da Embrapa,questionaram o limite entre os
municipios de Ji-Paraná/Ouro Preto do Oeste,na linha imaginária ou linha reta, que passa na altura do Km 17 na Rod.Br 364,dificultando seu entendimento.

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: Nas rádios locais, jornais e site do municipio. 
Apoio de líderes local: Vereadores, Igrejas
Outras formas: Nas escolas,e 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/RO/Nº0013/2009, o espaço fisico.  
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Prefeitura, Embrapa,Emater, Sec. Mun. de Saúde, se prontificaram em ajudar no mobiliário do posto.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A cargo 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: Auditório da Câmara Municipal, Auditório da Ceplac.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Os auditórios referente ao espaço fisico acima citado, já possuem toda estrutura de 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 de sua representante a senhora Alenice Alves dos Santos.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Foi colocado em pauta na reunião, sobre a existência de algum marco geodésico instalado no municipio,o representante da Embrapa, o senhor Hilquias G.
Torrente, soube através de terceiros que existiria um marco no pátio da sede da Embrapa, estivemos lá e nada foi encontrado.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Deixaram de comparecer a reunião, os orgãos:Idaron, Sindicato dos trabalhadores Rurais,Poder Judiciario e Associação Comercial de Ouro Preto do Oeste.

O representante titular da Emater, senhor João Vilmar Rabel, não compareceu a reunião,se fez presente seu suplente, o senhor Valdecir Moura da Costa,
representando a instituição.

O representante titular da Ceplac, o senhor Percival Santos Oliveira e seu suplente o senhor Joaquim Barbosa de Souza, deixaram de comparecer a
reunião,o senhor Moacir, esteve presente representando a instituição.

O representante titular da Secretária Municipal de Saúde,o senhor Hélio Edson Caetano Rodrigues, não compareceu a reunião,o seu suplente a senhora
Marluci Brilhante de Souza, 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.


