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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 18 dias do mês de Dezembro de 2009, às 10:00, no CÂMARA DE VEREADORES, do município, JACUNDÁ, Estado PA, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) CLAUDIOMIRO G. DE OLIVEIRA representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

Francisco de Oliveira Silva - Secretaria e Administra? e Planejamento de Jacund?
Iara Alves Meireles - Secretaria de Administra? e Planejamento de Jacund?
Jo?Francisco Borges Neto - Camara Municipal
Luiz Pereira dos Santos - Colonia dos Pescadores  Z-43    Jacund?
Maiara Santigo dos Santos - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Marcia Costa de Oliveira - Associa? dos atingidos pela barragem de Tucuru?
Maria Ene da Silva Lisboa - Associa? de Mulheres de Jacund?
Rosa Maria Mulato de Souza - Camara Municipal
Rute da Silva Saraiva - Conselho Tutelar
Vagner Franco Moreira - Secretaria de Educa? de Jacund?
Wunes Alves Paiva - Departamento Municipal de Transito Urbano

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 JACUNDÁ 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.
Não.

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
Vídeo

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: Existe a possibilidade de anuncios na rádio local
Apoio de líderes local: Os líderes se pronunciaram em ajudar na divulgação através de cartazes e reuniões nas comunidades locais
Outras formas: Foi proposta a utilização de carros de som e rádios comunitárias locais.

POSTO DE COLETA

2.3. Foram apresentadas as características do Posto de Coleta e suas necessidades? 
Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

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 proposto pela Secretaria de Administração um espaço na  própria prefeitura, em virtude da segurança, mas, se dispôs, caso seja
requisitado a alugar outro imóvel com maior espaço para instalação do posto de coleta.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): A Secretaria de Administração deixou claro que irá disponibilizar todo mobiliário necessário, mesas cadeiras,
estantes, arquivos e etc., assim que for definido o local do posto e coleta para adequar a quantidade de pessoas e mobiliário ao espaço f?
Comunicação (telefone, banda larga, fax): o município possui o sistema navega Pará, que possibilita acesso fácil e rápido a internet, e será possível
disponibilizar uma linha de telefone para o posto de coleta.
Segurança: Foi colocado pelo Secretário de Administração que no prédio da prefeitura ou outros locais que abrigam as secretarias, existe segurança 24
horas, e durante a noite são trancados os acessos.

TREINAMENTO DAS EQUIPES

2.5. Foram apresentadas as características do treinamento das equipes de campo? 



Sim. De que forma?
Apresentação Oral
Vídeo

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 Secretaria de Educação se comprometeu, juntamente com a Secretaria de Administração, a disponibilizar salas nas escolas, ou espaço na
sala de reuniões da Prefeitura.
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): As escolas já possuem o mobiliário, e o que for necessário, a Secretaria de Administração se encarregou de
conseguir, desde que seja cominicada com antecedencia.
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Existem escolas com salas de informática, que possibilitam o treinamento específico.

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Associação dos atingidos pela barragem de Tucuruí. Secretaria de Educação de Jacundá.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
 Os representantes do Município,reclamaram muito do contingente apresentado na contagem da população em 2007. Não foi um fato isolado, todos os
município apresentaram as mesmas reclamações e como contrapartida, relatavam dados de matrículas de alunos, ou atendimentos na saúde. Situações de
povoados no limite do município também foram enfatizados, onde a população de um município vizinho é atendida pelo município de Jacundá.Foi colocado
durante a reunião a possibilidade do convênio celebrado entre o Procuradoria do IBGE e o setor jurídico do Município a fim de justificar os possíveis gastos
durante o Censo 2010.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Secretaria Munic. de Saúde. Associação das mulheres de Jacundá. Associação comercial e industrial. ADEPARÁ. EMATER. Paróquia São João Batista.
Correios. Secretaria Municipal de Esportes.

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.


