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

Aos 21 dias do mês de Outubro de 2011, às 14:30, no Sala do Gabinete da UE/GO do município, 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)
Daniel Ribeiro de Oliveira representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 CARLA CRISTINA DE ARAUJO - Secretaria Municipal de Planejamento de Goiania
 CLÉSIO FERNANDES DE LIMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 LEANDRO DA COSTA - SEPLAM/GO
 MARIA DE LOURDES CORSINO PERES - SEPLAM/GO
 RAMOS ALBUQUERQUE NOBREGA - Camara Municipal de Goiania
 RENATO ALVES LIMA PACHECO - SEPLAM/GO

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 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, arquivos 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 google

3 - Responsável pelo recebimento do material: 
Nome: Renato Alves - SEPLAM/GO &gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;            &lt;tr&gt;&lt;td&gt;Instituição &lt
Instituição: SEPLAM/GO

4 - Responsável pela devolução do material ao IBGE: 
Nome: Renato Alves
Instituição: SEPLAM/GO
Data prevista para entrega: 14/11/2011

5 - Dúvidas, comentários e sugestões: 
O Sr. Daniel comentou sobre o assunto, dando todas as explicações e inclusive colocando a proposta do IBGE para as áreas de ponderação. O Levindo da
Base Territorial mostrou a apresentação do power point e comentou sobre os mapas e a pasta de insumos que estaria entregando para o responsável de
trabalhar as informações e entregar a proposta da Prefeitura. Falou sobre o uso do Geobase e em caso de dúvidas, entrar em contato com o pessoal do
IBGE. Mostrou a proposta do IBGE com a divisão das áreas de ponderação utilizando as 7 regiões de Goiânia. Neste momento o Prof. Ramos interrompeu,
perguntando se a proposta do IBGE, seria criar 7 áreas de ponderação. Logo depois, o Ramos sugeriu a proposta do IBGE e levar a ideia até o Secretário de
Planejamento. O Alcides da Base reforçou que os dados são da Amostra.
A Carla perguntou a data de entrega desse material, e foi informado o dia 14/11/2011. A Maria de Lourdes perguntou se o pessoal do IBGE tem ideia de
quantas áreas existem. O Clésio solicitou esclarecimentos do mapa que foi entregue. O Ramos comentou que existem questões políticas que podem alterar
essa estrutura das 7 regiões, passando para 9 regiões, mas tudo depende de uma discussão com a Câmara de vereadores.
A pasta foi entregue nas mãos do Renato Alves - SEPLAM/GO.

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

7 - Demais Participantes do IBGE:
Alcides Ferreira da Silva Junior - Supervisor da Base Territorial
Levindo Cardoso Medeiros - Base Territorial



Lucia Helena Resende de Freitas - Base Territorial
Marília Tandaya Grandi - Supervisora da SDI e Coord. da Divulgação
Sandra Moreira S. Figueiredo - Coord. 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.


