
Comissão Municipal de Geografia e Estatística 
 Ata da Reunião Referente às Áreas de Ponderação

Aos 23 dias do mês de Novembro de 2011, às 10:00, no Auditório da Cidade do Saber do município, CAMAÇARI, Estado BA, foi realizada a Reunião
Ordinária da COMISSÃO MUNICIPAL DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, referente às Áreas de Ponderação para o Censo 2010. A reunião foi presidida
pelo(a) Senhor(a) Sandra Costa Neves Almeida  representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Adelson Carvalho - SEDES
 Ana Lucia Bastos de A. Costa - SEDUR
 Carlos Alberto da S. Oliveira - SEDUR/CPL
 FLAVIA MANOELA LIMA BARBOSA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI
 Lucival Costa  - SEGOV
 Luiz Valter de Lima - SEDUC
 Maria Manoela Lins Barbosa - SEDUR
 Marina R. Alonso - SEDUR
 PAULO MORAES SILVA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI
 Rildo Vital dos Santos - SEFAZ

O (A) Senhor(a) Presidente, ao abrir os trabalhos, declarou iniciada Reunião da COMISSÃO MUNICIPAL DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA referente às
Áreas de Ponderação do Município CAMAÇARI e passou a apresentar as informações sobre o tema.

1 - Apresentação dos objetivos, conceitos e procedimentos para delimitação das Àreas de Ponderação:
 Sim:
- Apresentação Oral
- Power Point
- Folder

2 - Entrega de insumos para a delimitação das áreas de ponderação:
 Sim:
- Software Geobase, com tutorial específico
- Arquivo vetorial com a malha de setores 2010 no formato shapefile (shp, dbf, shx) associada com a quantidade de domicílios particulares ocupados na
amostra (DPOA)
- Tabela com identificação dos setores censitários e DPOA (arquivo .xls)
- Malha de setores em PDF com identificação e DPOA (impresso)

Observações: Foram entregues antecipadamente para a Prefeitura, secretaria de urbanismo.

3 - Responsável pelo recebimento do material: 
Nome: Flávia Barbosa e C. A. Oliveira
Instituição: Prefeitura - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

4 - Responsável pela devolução do material ao IBGE: 
Nome: Flavia Barbosa e C. A. Oliveira
Instituição: Prefeitura - Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Data prevista para entrega: 25/11/2011

5 - Dúvidas, comentários e sugestões: 
Foram comentados os seguintes fatos: as dificuldades de montarem as Áreas em função dos critérios e número de questionários da Amostra. Além de que
foram agregadas áreas com realidades bastante distintas. Há erros no planejamento da Base, setor da sede na orla marítma e crítica ao IBGE por não ter
alterado a codificação de setores, de rural para urbano a partir de legislação oriunda do PDDU, entregue ao IBGE desde 2009, dificultando ainda mais a
formação das áreas da orla marítma. Os questionamentos foram muito direcionados ao número de questionários da amostra para a composição das Áreas
de Ponderação. Haverá sérios danos financeiros para o município,caso essas áreas sejam divulgadas como rurais e não urbanas.

6 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Diversas secretarias municipais,devido à existência de outro evento, tais como:Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Transportes,
Secretaria de Habitação de Camaçari, e Secretaria de Administração.

7 - Demais Participantes do IBGE:
Joilson Rodrigues de Souza - SDI - Palestrante;
Dominique Dupuit - Coordenadora CMGE;
Maria Thereza Cerqueira Silva - Assistente de Área;



Maria Aparecida Mantovani - Chefe da Agência do IBGE em Camaçari.

Tendo sido tratados os assuntos propostos, o Presidente agradeceu aos presentes e deu por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata
que vai assinada pelos participantes.


