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

Aos 23 dias do mês de Outubro de 2011, às 15:30, no gabinete da Secretaria de Planejamento do município, JUAZEIRO, 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) Saulo Alves de Almeida representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 CARLOS JOSE NEIVA DE ALMEIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 George Cley Almeida Alves - Camara Municipal de Juazeiro
 Katerine Almeida Silva - Prefeitura Municipal
 nayara bonfim - Prefeitura

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 JUAZEIRO 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
- Outros: Geobase

2 - Entrega de insumos para a delimitação das áreas de ponderação:
 Não, a Prefeitura optou por ter suas áreas definidas pelo IBGE.

Observações: Ficou a cargo do IBGE fazer a definição da áreas de acordo com uma sugestão da Prefeitura

3 - Responsável pelo recebimento do material: 
Nome: Carlos Jose Neiva
Instituição: Prefeitura Municipal

4 - Responsável pela devolução do material ao IBGE: 
Nome: Carlos jose neiva
Instituição: Prefeitura Municipal
Data prevista para entrega: 31/10/2011

5 - Dúvidas, comentários e sugestões: 
A prefeitura municipal já tinha uma divisão para o município definida, utilizada num programa chamado Prefeitura nas Comunidades. A mesma nos passou o
material com a divisão e ficou a cargo do IBGE ajustar aos critérios adotados para a definição das Áreas de Ponderação, feito isso, as áreas definidas pelo
IBGE foram apresentadas ao secretário de Planejamento e ratificadas pelo mesmo.

6 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:

7 - Demais Participantes do IBGE:

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.


