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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 21 dias do mês de Outubro de 2009, às 10:00, no Auditório do CREA/PA, do município, BELÉM, Estado PA, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Maria Angela Gemaque Álvaro representante do IBGE, com a presença dos seguintes
membros:

Airton Nilo de Almeida Lins - Companhia de Transportes do Munic?o de Bel?- CTBEL
Alexandre Newton Amorim de Amorim - Guarda Municipal de Bel?
Jos?azareno Nogueira Lima - Sindicato dos Condom?os do Estado do Par?
M?io Roberto Macedo Cardoso - Tribunal de Justi?do Estado do Par? C?l
Marly Jorge Brito - Secretaria Municipal de Coordena? Geral do Planejamento e Gest?- SEGEP
Otoniel Cristovam das Chagas Pereira - Prefeitura Municipal de Bel?- Ag?ia Distrital de Icoaraci - ADIC
Regina Aguiar Fagundes - Secretaria Municipal de Coordena? Geral do Planejamento e Gest?- SEGEP
Reginaldo Dias Lima - AMA Bel?- Gabinete do Prefeito
Roberto Gon?ves Pinheiro - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Rui Guilherme de Ara?Silva - Prefeitura Municipal de Bel?
Susi Cristina de Oliveira Cruz - N?o de Atendimento ?omunidade - Gabinete do Prefeito

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 BELÉM 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.
No início da reunião a representante do IBGE, Sra Maria Angela G. Álvaro, resumiu alguns aspectos tratados na reunião de instalação da CMGE, reforçando
os objetivos da mesma, assim como os avanços conseguidos desde aquela data, com respeito ao estabelecimento de uma parceria entre IBGE e
representantes da municipalidade. Destacou a colaboração prestada pela CTBel, que se propôs a intermediar negociações com as empresas de coletivos
urbanos de Belém, visando a fixação nos ônibus de material de divulgação do Concurso Público para recenseador e da operação de coleta do Censo
Demográfico 2010.A entidade se dispôs, ainda, a facilitar tratativas com respeito ao deslocamento dos recenseadores durante o coleta.
Solicitou apoio da Prefeitura Municipal de Belém para estabelecer uma aproximação com as lideranças de bairro, por considerar que a mobilização popular
será fundamental para garantir o acesso do recenseador em áreas de risco, assegurando assim a qualidade da cobertura do Censo demográfico 2010. Sobre
essa questão, foram estabelecidos compromissos de colaboração por parte dos representantes da Agência Distrital de Icoaraci, da Secretaria Munic. de
Coord. Geral de Planejamento e Gestão e do Gabinete do Prefeito (NAC).
A representante do IBGE enfatizou a importância da participação do Sindicato dos Condomínios na CMGE, tendo em vista que a representatividade dessa
entidade irá facilitar o acesso do recenseador a domicílios tradicionalmente resistentes em receber os entrevistadores do IBGE.

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

2.2. Existe possibilidade de apoio das instituições da CMGE para divulgação do PSS ?
Sim. De que forma as instituições podem colaborar?
Outras formas: Disseminando, por correio eletrônico e outros meios,  as informações repassadas pelo IBGE.

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: A representante da SEGEP, Marli Brito, mencionou local que poderia ser cedido com esse fim. 

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: Foram lançadas sugestões de espaços para realização do treinamento (municipais e privados)

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
A composição da CMGE de Belém deve procurar incorporar as representações de bairro, mudança que poderá ser feita a partir da colaboração prestada pela
Prefeitura Municipal de Belém, no sentido de facilitar o contato com as lideranças de bairro e a promoção de reuniões setorizadas com as mesmas.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Sr. José Nazareno Lima reforçou a disposição do Sindicato dos Condomínios em colaborar com a realização do Censo Demográfico 2010, afirmando que a
entidade poderá se encarregar de distribuir material de propaganda nos condomínios.
O Sr.Rui Guilherme de Araújo Silva - Prefeitura Municipal de Belém - solicitou o breve encaminhamento da Ata da Reunião, para que pudesse tratar, junto ao
Gabinete da Prefeito de Belém,  de apoio às solicitações feitas pelo IBGE. 
Foi distribuída, para todas as entidades presentes, uma mensagem impressa da Coordenação de Área do Censo 2010, com esclarecimentos básicos sobre o
Posto de Coleta e sua real necessidade em termos de infraestrutura. A mensagem solicitava apoio dos membros da CMGE para conseguir o espaço e
mobiliário necessário à instalação dessas unidades descentralizadas de apoio à coleta, junto às entidades das quais os membros fazem parte, ficando o
IBGE no aguardo de uma resposta.
No encerramento da Reunião a representante do IBGE pediu o apoio das entidades presentes na divulgação do Concurso público para recenseador, através
da fixação de cartazes em pontos estratégicos, de divulgação do evento em rádios de poste e outras mídias, assim como do repasse das mensagens
eletrônicas informativas encaminhadas pelo IBGE.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Agência Distrital de Mosqueiro 
Arquidiocese de Belém 
Câmara Legislativa de Belém 
Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém   
Fundo Ver-o-Sol  
Igreja Assembléia de Deus
Movimento República do EMAÚS.
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Secretaria Municipal de Economia
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer  
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Finanças  
Secretária Municipal de Habitação
Secretaria Municipal de Saneamento Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Belém
Secretaria Municipal de Saúde 
Secretaria Municipal de Urbanismo
Fórum Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará   

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.


