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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 28 dias do mês de Setembro de 2009, às 09:30, no PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, do município, VILHENA, Estado RO, foi realizada a 2ª
Reunião Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) AIRTON JOSE DALPIAS representante do IBGE, com a presença
dos seguintes membros:

AIRTON JOSE DALPIAS - IBGE
FLVIO VINICIUS GODOI DA SILVA - JORNAL CORREIO DE NOTICIAS
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA - POLICIA MILITAR
JOS?LAURO DA SILVA GON?LVES - IBAMA
MARGARIDO VALENTIN RODRIGUES - IDARON
NERLI POLLI - FUNAI

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 VILHENA 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.
Esclarecemos a questão de dúvidas quanto as limites entre Colorado do Oeste e Vilhena. Esclecemos a posição da Base Territorial do IBGE de Rondônia,
bem como o que está sendo pleiteado por Colorado do Oeste.
Sem nenhum questionamento levantado, encerramos o assunto.

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: jornais, emissoras de rádios, tv´s, etc
Apoio de líderes local: divulgação nos órgãos representados, escolas, igrejas, etc...

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: vide campo de observações.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): vide campo de observações
Comunicação (telefone, banda larga, fax): vide campo de observações.
Segurança: vide campo de observações.

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: vide campo de observações.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): vide campo de observações
Comunicação (telefone, banda larga, fax): vide campo de observações



2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
A Funai mandou um novo representante, já que o primeiramente cadastrado viaja muito. Foi efetivado o cadastro desse novo membro.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
2.4-Com relação ao espaço físico do posto de coleta, o Sr. Danilo (Sedan) ficou de conversar junto á faculdade IESA para ver a possibilidade de uma sala
sem ônus para O IBGE. Foi dito ao mesmo que há parceria entre IBGE E MEC. irá retornar com a posição.
Com relação ao mobiliário,a representante da Funai manifestou que a instituição por ela representada irá ceder algumas cadeiras e mesa. Com relação a
comunicação, na faculdade IESA há internet "wireless".
2.6 - Ficaram as seguintes sugestões para local de treinamento:
a)IESA - FACULDADE (DANILO)
b)SEDAM - (DANILO) - confirmado pelo Gerente da Sedam que se prontificou a colaborar.
c)ACIV - ESCOLAS PÚBLICAS - PREFEITURA - serão vistas pelo Presidente da Comissão.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
CAMARA MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, JORNAL FOLHA DE RONDONIA, UNIR E RADIO VILHENA.

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.


