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

Aos 17 dias do mês de Novembro de 2011, às 09:45, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, CAUCAIA, Estado CE, 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) Francisco Roberto Matias Morais representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 MARCIO ADAIRTON MARTINS BARROS - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAUCAIA
 MARCOS ANTONIO ELIAS DE MORAIS - ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOLORES
 MARIA DE FATIMA MARTINS DE BARROS - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
 MARIA DO SOCORRO LIMA GOMES - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
 PAULO   LOPES  DA  SILVA - Secretaria de Infraestrutura
 VENICIO ROCHA MOTA - SINDICATO DOS TABALHADORES RURAIS DE CAUCAIA

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 CAUCAIA 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: Vídeo das APOND

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

Observações: Houve concordância por parte do membro representante da Secretaria de Infraestrutura sr. Paulo Lopes da Silva da proposta apresentada pelo
técnico da Base Territorial-IBGE sr. Marcelo Gondim na ocasião desta reunião, com apenas uma sugestão citada na questão 5.

3 - Responsável pelo recebimento do material: 
Nome: 
Instituição: 

4 - Responsável pela devolução do material ao IBGE: 
Nome: 
Instituição: 
Data prevista para entrega: //2011

5 - Dúvidas, comentários e sugestões: 
     A reunião foi aberta com o presidente da CMGE sr. Francisco Roberto. Dando prosseguimento o sr. Josemar Tiné relatou suscintamente a divulgação dos
dados do censo 2010 divulgados no dia anterior(16/11)pela mídia em todo país. Fez um breve relato do assunto em questão sobre as Áreas de Ponderação,
em seguida o sr. Marcelo Gondim complementou com apresentação do vídeo e aprofundou o assunto e fez explanação completa de uma proposta do
trabalho das APOND para Caucaia, feito pelos técnicos da SBT-IBGE. No município de Caucaia resultou em 14 áreas de ponderação com no mínimo 400
domicílios particular ocupados da amostra.
SUGESTÃO: O sr. Venicio Rocha Mota representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais sugeriu a mudança do nome da área de ponderação de nome
CARAÚBAS para SÍTIOS NOVOS, por ser uma área maior e com vários assentamentos e denominação melhor conhecida. Todos os outros membros
presentes na reunião concordaram com a mudança e o sr. Marcelo providenciou a retificação.

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

7 - Demais Participantes do IBGE:
Maria Tereza Luz Barros
Josemar Tiné de Oliveira
Marcelo Gondim

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.


