
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 9h30, no Câmara Municipal, do município, PENALVA, Estado MA, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da
COMISSÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) FRANCISCO ALBERTO BASTOS OLIVEIRA representante do IBGE, com a presença dos
seguintes membros:

ANT?IO LISBOA COSTA FILHO - Secretaria de Infra-Estrutura
ANT?IO LUCIANO TRVASSOS - Col? de Pescadores
FERNANDO VELOSO TORRES - Secretaria Municipal de Educa?
FLAVIOMAR MATOS MOREIRA - C•ARA MUNICIPAL
FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA - Secretaria de Meio Ambiente
JERFERSON SILVA PEREIRA - Hospital Municipal Jesus de Nazar?
JOS?MIGUEL MARTINS - FUNDA?O NACIONAL DE SA?E-FUNASA
LU? CARLOS MOREIRA - Sindicato dos Trabalhadores Rurais-STR
RAIMUNDO JOS?SILVA RAMOS (Men? - Sindicato dos Trabalhadores Rurais-STR

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 PENALVA 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.
Foi sugerido pelo Presidente da Comissão o contato imediato com o  IMESC, através de acordo, entre os municípios envolvidos, as pendências ainda
existentes sobre  pertinências territoriais das localidades em conflito.

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: Rádio local e carro de som
Apoio de líderes local: Sim, com reuniões nas comunidades

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: Deverá ser cedido pela Prefeitura. o Sr. Francisco Silva de Oliveira, Secretário do Meio Ambiente, levará a solicitação à senhora Prefeita
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim, mesas, cadeiras e estantes
Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não houve compromisso
Segurança: Idem

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: Sim, escolas ou outros locais
Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc): Sim



Comunicação (telefone, banda larga, fax): Não houve pronunciamento

2.7. Verificação de alguma alteração na composição da Comissão.
Sim. Instituições a serem convidadas:
Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Colônia de Pescadores; Hospital Municipal. Houve necessidade da inclusão de novos membros de instituições já
cadastradas.

2.8. Outros assuntos, comentários e sugestões:
O Sr. Raimundo José Silva Ramos (Menéu), Advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, teceu comentários sobre as pendências dos limites
intermunicipais, principalmente quanto ao povoado "Ouro" no limite de Monção. Segundo  o Sr. Menéu houve várias tentativas de resolver o impasse com o
IBGE desde a gestão anterior, porém sem solução. Com a interveniência do IMESC acredita que agora essas situações podem ser sanadas. O Sr. Francisco
Silva de Oliveira, Secretário de Meio Ambiente, fará o contato inicial com o IMESC, através do poder executivo local.

Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Companhia de Água e Esgoto (CAEMA).

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.


