Comissão Municipal de Geografia e Estatística
Ata da 2ª Reunião Ordinária
FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS

Aos 1 dias do mês de Outubro de 2009, às 09:00, no Plenario da Camara Municipal, do município, SERINGUEIRAS, Estado RO, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Paulo Silva dos Santos representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:
CLAUDEMIR PASSARELLO - CAMARA MUNICIPAL
CLAUDIANE DEMARCHI MATIELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ERIVELTO SANTOS DE HOLANDA - CAMARA MUNICIPAL
MARIA EMILIA SAAR PERBONI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RICARDO BISPO BEZERRA - EMATER
RODRIGO DA SILVA PEREIRA - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
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 SERINGUEIRAS 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.
Em relação à reunião anterior, prestei esclarecimentos no sentido de que os trabalhos da Base Territorial estão em desenvolvimento e que a previsão para a
conclusão é o início(1° trimestre) do ano de 2010.
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: Carro de som. Compromisso assumido pelo Secretário Municipal de Administração, Sr. Paulo Basílio.
Outras formas: Divulgação por meio de cartazes. Compromisso assumido por Rodrigo, Claudemir e Claudiane.
POSTO DE COLETA
2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades?
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Material Promocional
2.4. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE na montagem do Posto?
Não. Por quê?
O senhor Prefeito, Celso Luiz Garda, falou apenas de possibilidades. Não assumiu compromisso ainda.
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?
Não. Por quê?
Nenhum representante municipal assumiu compromisso neste sentido.
2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Não.
2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:

- O Senhor Prefeito, Celso Luiz Garda, falou da possibilidade de utilização de uma das salas do INCRA para instalação do posto de coleta no município.
Ainda, ele se compromete em fazer a solicitação aos representante daquela instituição. Mais uma vez, questionado sobre o quesito de segurança do posto,
ele informou que é possível que um vigia da prefeitura dê assistência neste local já que as instalações onde funciona a prefeitura são próximas.
- O Sr. Erivelto, representante da câmara municipal, demonstrou preocupação com os limites do município próximos de São Miguel do Guaporé. Na lei de
criação do município há referência a um rio(JURUPARI), segundo ele, que faz parte da descrição do limite entre os municípios, entretanto, o rio não existe.
Diante do exposto, esclareci que o trabalho da Base Territorial ainda não está concluído e que o IBGE só poderá alterar os limites do município caso haja
modificação, neste sentido, na lei Estadual de sua criação.
Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
MINISTÉRIO PÚBLICO, FÓRUM, CARTÓRIO ELEITORAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E IDARON.
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.

