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

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

Aos 14 dias do mês de Outubro de 2009, às 16:25, no Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, do município, JURUTI, Estado PA, foi realizada a 2ª Reunião
Ordinária da COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) Edvaldo Barbosa da Silva representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

ADRIANA SANTAR? MARTURANO - ABRAPAEB
ALEILSON VIDINHA DE SOUZA - IGREJA EVANG?ICA ASSEMBL?A DE DEUS
ANDRIO DE OLIVEIRA COHEN MELO - EMATER/PA  ESCRIT?IO LOCAL DE JURUTI
CARLOS ALBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - C?ra Municipal
FATIMA DE MELO LIRA - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS
FELINTO FARIAS DE AZEVEDO - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA - COL?IA DE PESCADORES    Z- 42
JANAEL BRUNO LEÏ DE ANDRADE - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
JUSCELINO BRUCE DE SOUSA - ASSOC. COM.DE MORADORES DE SANTA RITA
MARCEL GON?LVES DA SILVA - PREFEITURA
MARIA BETŽIA DE ASSUN?O MOTA - APRAPAEB
PEDRO SANTAREM MARTURANO - ABRAPAEB
RAIMUNDO DA SILVA SANTOS - SEC.MUL. DE PRODU?O E ABASTECIMENTO
UBIRATAN DE PINA - EMATER / PARA

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 JURUTI 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.
Com referência a base territorial foi esclarecido como ficará a situação da área de expansão,dos aglomerados subnormais e dos povoados , pois na reunião
de instalação foi informado que o IBGE iria fazer os traiking dessas áreas e criar setores de expansão urbana,porém em decorrência da falta de recursos não
foi possível o IBGE realizar esta etapa no município ficando as ruas e invasões existentes fora do perímetro urbano pertecendo a zona rural.

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?
Espaço na mídia: serviço de plubicidade
Apoio de líderes local: Presidente de comunidades e Associações
Outras formas: Secretaria de Comunicação da Prefeitura

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: Prefeitura
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Prefeitura
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Telefone Móvel-Prefeitura
Segurança: Prefeitura

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?

Comunicação (telefone, banda larga, fax): Prefeitura

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Foram sugeridas convidar para a próxima reunião as seguintes associações:Associação das comunidades da Gleba Curumucuri-ACOGLEC Associação das
comunidades da região de Juruti Velho-ACORJUV,tendo como presidentes os srs.Izaías Victor e Gerdeon.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
Após cumprimentar a todos o coordenador da reunião, conforme prometeu na reunião de instalação, fez mais uma vez a leitura da ata da reunião anterior
incluindo outros assuntos.Em seguida o senhor Raimundo Santos da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento destaca que na vila de
Tabatinga,diga-se povoado de Tabatinga,há um problema para o município devido a falta de registro territorial da gleba patrimonial e a regularidade nesse
sentido traria benefícios para o município como por exemplo a Caixa Econômica Federal. O presidente da comissão destaca que é competência da câmara
Municipal a elaboração da lei, o representante do poder legislativo,vereador Carlos Alberto reforça a importância do assunto.Em seguida o presidente fala
sobre o processo seletivo para os mensalistas informa o número de inscritos até esta data,fala sobre a prorrogação das inscrições, até o dia 15 pelos correios
e até dia 25 pela internet informando também a nova datas da provas, agradeceu a todos que estão colaborando na divulgação e reforça a necessidade de
grande empenho da comissão na divulgação do processo seletivo para recenseadores destacando a grande dificuldade que o IBGE teve em 2007 com a falta
de recenseadores no município , tendo que remover recenseadores de Óbidos para trabalhar em Juruti, reforçando o Sr. Raimundo Santos da SEMAB que
daí a importância do recenseador em assinar um documento, ou seja , um  termo de compromisso,de que iria começar e terminar o setor, informando o
Sr.presidente que não existe essa possibilidade , assim como, não há obrigatoriedade do IBGE permanecer com o recenseador se ele descomprir as normas
impostas pelo IBGE.O sr.Aleilson Vidinha representante da Assembléia de Deus, como não participou da reunião de instalação,assim como, vários presentes
que estavam substituindo os titulares,pediram esclarecimentos sobre os objetivos e qual era a função da comissão, o senhor presidente fez uma rápida
esplanação sobre o assunto e entregou a todos que estavam participando pela primeira vez uma cópia da resolução 08/2009 que criou as CMGEs.O sr.
Pedro Marturano da APRAPAEB,destacou que era muito importante que os líderes de comunidades conhecesse os recenseadores ,possibilitando com isto, a
fiscalização e fornecimento de suporte por parte da comunidade ao recenseador.O vereador Carlos Alberto destaca a importância desse apoio, até porque
informa que não foi recenseado no Censo passado,ressaltando o senhor Aleilson da Assembléia de Deus da grande necessidade de apoio da sociedade
organizada para que se tenha bom resultado.Em seguida o representante da Emater senhor Ubiratan de Pina ressalta que é necessário dá conhecimento a
população, através dos meios de comunicação sobre a realização do evento a importância da colaboração por parte do informante.O representante da
prefeitura municipal de Juruti o senhor Marcel Gonçalves ressaltou que com os resultados dos Censos 2007 o município sofreu cortes no repasse de
verbas.O representante da Emater Ubiratan de Pina deu a idéia de se icentivar os moradores da comunidades, que estejam aptos, a se inscreverem no
processo para recenseador pelo fato de eles conhecerem a zona rural.Em seguida o senhor Raimundo Santos da SEMAB destaca a fundamental importância
por parte do prefeito em apoio logístico e dos membros da comissão ajudarem na fiscalização para que os trabalhos sejam completo e bem feito.o
representante da prefeitura sr. Marcel Gonçalves pediu que todo material de divulgação do PSS fosse encaminhado ao gabinete do prefeito aos seus
cuidados, comprometeu-se a distribuir a todos os membros da comissão e também providenciar a divulgação.Em seguida como nada mais havendo a tratar o
presidente agradeceu a todos e às 18:30 horas, deu por encerrada a reunião.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Alcoa,Secretaria Municipal de Educação,Paróquia e Secretaria Municipal de Saúde.

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.


