
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 Plenário da Câmara Municipal, do município, PIMENTEIRAS DO OESTE, 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:

Carlos Cezar Lopes Nunes - IDARON
Diana Cristina Leite Minuceli - Escola E.M.In?o de Castro
Izabel Cristina Egewarth - Camara Municipal de Pimenteiras do Oeste
Janaina de Oliveira Ferro Gomes Rocha - Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste
Jos?artins C.Filho - Col? Pescadores de Pimenteiras Z3
M?io Grilo Cardoso - EMATER - RO

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 PIMENTEIRAS 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.
Mostramos a Lei de Criação dos municípios de Rondônia e frisamos que ao IBGE cabe interpretá-la para formular os mapas.A conclusão dos trabalhos da
base está em andamento. Com as cadernetas dos setores do Censo 2007, mostramos como o recenseador irá percorrer o setor, tanto urbano(quadra-face),
quanto rural(descrição do perímetro).Com o PDA mostramos a tela de trabalho e os mapas digitalizados.Não restaram dúvidas quanto a 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?
Apoio de líderes local: A representante Isabel,comprometeu-se de conseguir um carro de som, para divulgação.
Outras formas: Como não há mídia, a divulgação será feita "boca a boca" nos locais mais movimentados.

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: As representantes da Prefeitura e Colégio, ficaram de verificar a possibilidade de conseguir local.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sugeriu-se uma sala no colégio Inácio de Castro e outra nas dependecias do CAT/Prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não dispõe dessa facilidade, o IBGE terá que adquirir.
Segurança: Se  conseguir a sala no Colégio dispõe de segurança. Se for no CATP não tem vigia.

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 representate Diane, prontificou uma sala de aula no Colégio, para o treinamento.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A sala que será cedida está mobiliada.



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
 Polícia militar e Colégio

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Pelo fato de Pimenteiras do Oeste ser uma cidade veraneia, o número de domícilios de uso ocasional é muito grande. A extensão territorial é grande.
Hácasos de so chegar a uma localidade pelo rio Guaporé. A Agência IDARON se prontificou em auxiliar no transporte pelo rio Guaporé, pois possuem barcos
e piloteiros. Desde que os horários sejam compatíveis com os trabalhos do IDARON.

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.


