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

Aos 8 dias do mês de Novembro de 2011, às 15:00, no Sede da Agência de Juazeiro do Norte do município, JUAZEIRO DO NORTE, 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) Cicero Pereira de Oliveira representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 FRANCISCO ERILO CRUZ - Secretaria de Infra estrutura
 JOSE EDMAR PINHEIRO TAVARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃ0
 JOSÉ MURILO SOUSA DE SIQUEIRA - RÁDIO TEMPO FM
 JOSE ROBERTO BARRETO CELESTINO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
 JOSÉ WASHINGTON SOBREIRA COSTA - Prefeitura Mnucipal de Juazeiro do Norte
 LUIZ CARLOS DE LIMA - TV VERDE VALE
 LUIZ FELISBERTO NUNES OLIVEIRA - PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - SEPLAN
 MURILO SIQUEIRA - RADIO TEMPO FM

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 DO NORTE 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:
- Malha de setores em PDF com identificação e DPOA (impresso)

3 - Responsável pelo recebimento do material: 
Nome: Roberto Celestino
Instituição: Prefeitura Municipal

4 - Responsável pela devolução do material ao IBGE: 
Nome: Roberto Celestino
Instituição: Prefeitura Municipal
Data prevista para entrega: 08/11/2011

5 - Dúvidas, comentários e sugestões: 
     Ao iniciar a reunião foi entregue aos presentes o folder &quot;Município em Números 2010 - Juazeiro do Norte&quot;. Foi explicado o que são áreas de
ponderação e enfim o objetivo da reunião. Cada um indagou sobre a situação dos bairros em rumo populacional. Explicou ainda da divulgação dos dados que
faziam parte do questionário da amostra do Censo, portanto sendo esta uma das dificuldades do que se refere a divulgação por bairro, daí surge a
necessidade de se agrupar determinadas áreas, ou seja, as áreas de ponderação. Explanou os critérios para essas áreas. Após exposição, o grupo reuniu-se
para discutir as áreas do município, ficando definidos como mostra o mapa em anexo.
     Foi sugerido pelo vice prefeito que cada área tivesse o nome de todos os bairros que a compõem para evitar que se pense que as informações são de um
único bairro.
     Após decisões foi facultada a palavra aos presentes, os quais mostraram-se satisfeitos com os trabalhos do IBGE.

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

7 - Demais Participantes do IBGE:
Todos os técnicos (Leandro Feitosa, Joana D'arc) e contratados.

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.


