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

Aos 31 dias do mês de Outubro de 2011, às 09:30, no Sala do Gabinete da UE/GO em Goiânia do município, APARECIDA DE GOIÂNIA, Estado GO, 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) José Belisário Monteiro representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA - CONSELHO DAS ASSOSSIAÇÕES DE APARECIDA - CAMAP
 CILENE ALVES BATISTA - Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiania
 VALDINEI SOUZA FREIRE - Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiania
 VALERIA MENESES PETTERSEN MATOS - Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiania

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 APARECIDA DE GOIÂNIA 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 e arquivo kmz google

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)
- Outros: arquivos kmz do google

3 - Responsável pelo recebimento do material: 
Nome: Valeria Meneses Pettersen
Instituição: Prefeitura Munic. de Aparecida de Goiânia

4 - Responsável pela devolução do material ao IBGE: 
Nome: Valeria Meneses Pettersen
Instituição: Prefeitura Munic. de Aparecida de Goiânia
Data prevista para entrega: 14/11/2011

5 - Dúvidas, comentários e sugestões: 
O Sr. Daniel,Chefe da UE/GO passou algumas informações a fim de esclarecimentos sobre o assunto àreas de ponderação. O Levindo da Base, deu
orientações sobre o conteúdo da pasta preparada para a Prefeitura. A Cilene perguntou se o pessoal da Base tinha ideia de quantas áreas de ponderação
existem em Aparecida. O Belisário comentou que fez um estudo e apresentou a proposta do IBGE, subdividindo em 13(treze) áreas de ponderação,
conforme os bairros e levando em consideração as características socioeconômicas e os critérios de contiguidade.A Valeria da Prefeitura, comentou que
essas áreas de ponderação vão ajudar a Prefeitura com dados do Censo significativos para o planejamento.Após a definição de que o pessoal da Prefeitura
iria ficar responsável pela pasta(Sra. Valeria), aproveitaram a reunião para agendar um cronograma de estudos dos mapas e materiais distribuidos pelo
IBGE.

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

7 - Demais Participantes do IBGE:
Daniel Ribeiro de Oliveira - Chefe da UE/GO
Alcides Ferreira S. Junior - Supervisor da SBT
Levindo Cardoso Medeiros - SBT
Marília Tandaya Grandi - Supervisora da SDI e Coord. de Divulgação
Sandra Moreira S. Figueiredo - Coordenadora das Comissões

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.


