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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 22 dias do mês de Setembro de 2009, às 09:30, no Auditório da Câmara Municipal, do município, VALE DO PARAÍSO, 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:

Adin?o do Nascimento Filho - Idaron
Edivaldo Rodrigues Barreto - C?ra Municipal
Elisangela Magalh? Gil - Secret?a Municipal de Educa?
Francisca Botelho de Moraes - Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
Natanael Francisco Chagas - Secret?a Municipal de Sa?
Paulo Cezar Marinho de Oliveira - Prefeitura
Rosineia Gon?ves Anad? - Secretaria Municipal de A? Social 

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 VALE DO PARAÍSO 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.
O senhor Adinário do Nascimento Filho,membro titular desta comissão representando o Idaron, questionou o limite entre os municipios do Vale do Paraíso e
Jarú, entre as linhas 614 e 615,haja visto, que a delimitação entre os municipios é através de uma linha imaginária ou linha reta.Inclusive,foi levantado pelo
mesmo,que a prefeitura estaria jogando seu lixo coletado,dentro do municipio de Jarú.Foi colocado para os membros,que essa situação é comum em grande
parte dos municipios do estado de Rondônia,o assistencialismo por parte das prefeituras com diversas ações que vem beneficiar essas populações que
vivem nessas localidades,no caso do municipio do Vale do Paraíso,não é diferente dos outros,aquela população ali assistida vai ser recenseada para o
municipio de Jarú,pois o IBGE segue os limites que consta na Assembléia Legislativa 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: Através da rádio comunitária geração FM, localizada no municipio.
Apoio de líderes local: Vereadores, Igrejas
Outras formas: Nas escolas,  eventos realizados pelas instituições que compoem esta comissão e comercio.

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 via OF/IBGE/Subárea/OPO/Nº 0050/2009, o espaço fisico ao sr. prefeito.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Todos os orgãos se prontificaram em ajudar no mobiário do posto.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): A parte de comunicação ficaria a cargo do IBGE.
Segurança: Caso seja necessário, a prefeitura se prontificou em resolver o problema.

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 prefeitura sinalizou o auditório no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): No auditório do CMDR, já se encontra mobiliado.
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, através da sua representante, a senhora Elisangela Magalhães Gil,e o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais,através da sua representante, a senhora Francisca Botelho de Moraes.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
No que tange a instalação do posto de coleta do IBGE no municipio do Vale do Paraíso,o representante da prefeitura o senhor Paulo Cesar Marinho de
Oliveira,informou que a prefeitura sinalizou o espaço fisico localizado no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR,inclusive na contagem
populacional 2007,o posto funcionou no mesmo local.Ficou acordado que a prefeitura iria responder via oficio a disponibilização deste espaço para
montagem do posto de coleta no municipio.

Foi abordado na reunião se algum membro da comissão, conhecia a localização de algum ponto geodésico instalado no municipio, e a resposta foi negativa.

Foi sugerido que o IBGE divulgue mais na midia em rede nacional,os eventos relacionado ao processo seletivo.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Todos os orgãos compareceram a reunião.

O representante titular da Emater, senhor Paulo Afonso da Silva e seu suplente o senhor Reinaldo Pereira Matos,não compreceram a reunião,se fez presente
representando a instituição a senhora Noemi S. Usanovih.

O representante titular da Funasa, o senhor Onildo de Jesus Barreto,não compareceu a reunião,seu suplente o senhor Carlos da silva, 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.


