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

Aos 24 dias do mês de Novembro de 2011, às 9:00, no Auditório da UE/BA do município, SALVADOR, 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)
Artur Ferreira da Silva Filho representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Anderson Gomes de Oliveira - CONDER
 Dejiária S. de Jesus - SEMUR
 Edmilson Sales - SEMUR
 Elba Guimarães Veiga - SEDHAM
 Karla Letícia Passos Lima - Procuradoria do Município

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 SALVADOR 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: Mapa A0 com a composição preliminar das APONDs elaborada pela Prefeitura

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: Os arquivos supra foram entregues previamente à representante da Prefeitura, p/ montagem da proposta preliminar.

3 - Responsável pelo recebimento do material: 
Nome: Elba Veiga
Instituição: SEDHAM - Prefeitura Municipal de Salvador

4 - Responsável pela devolução do material ao IBGE: 
Nome: Elba Veiga
Instituição: SEDHAM - Prefeitura Municipal de Salvador
Data prevista para entrega: 14/11/2011

5 - Dúvidas, comentários e sugestões: 
Joilson explicou o conceito de Áreas de Ponderação e a importância dos dados assim agregados no planejamento futuro para diversas categorias de
usuários. Demonstrando através de tabelas e gráficos sua dinâmica e diversidade no território soteropolitano. E que, embora ainda não possamos contar com
a desagregação dos indicadores no nível de bairro, pois não há legislação para tal, devemos esperar que isso se torne possível em breve.
A proposta preliminar elaborada pela Prefeitura foi mostrada e explicada por Elba Veiga, surgiram algumas sugestões de alteração por parte dos
representantes da CONDER e, ao final estes permaneceram no local para efetuar os devidos ajustes. O IBGE referendou as decisões oriundas das
discussões. Agradecemos a presença de todos e após isso encerrou-se a sessão.

6 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
SEI, SETIN, SEPLAG, PREFEITURA DE SALVADOR (GABINETE), PMBA, CORREIOS, SEC, SESP, SECOM, DESAL.

7 - Demais Participantes do IBGE:
Joilson Rodrigues de Souza (SDI-palestrante), Dionísio Costa Cruz Junior (Cartografia), Dominique Dupuit (Assistência-CMGE), Christiano Uzêda
(Cartografia), Maria Otília Góes (Assistência), Solange Souza C. dos Santos (SDI-Fotos), Ana Maria Loureiro Pereira (SDI), Ana Cristina Serravalle(Base
Territorial), Maria de Fátima de Morais (Base Territorial), Marlene C. dos Passos (Cartografia).

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.


