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

Aos 27 dias do mês de Outubro de 2011, às 10, no Auditorio da Unidade Estadual do IBGE-MG do município, BELO HORIZONTE, Estado MG, 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) Maria Antonia Esteves da Silva representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Fabiana Maria de Souza Machado - PBH - Secretaria de Políticas Sociais
 Frederico Poley Martins Ferreira - Fundação João Pinheiro
 Lidiane Nery de Rezende Pimenta - SMURBE - Prefeitura de Belo Horizonte
 Lúcia Maria Miawa Mattos Paixão - PBH - Secretaria Municipal de Saúde
 Maria Cristina F.Magalhães - URBEL- Cia Urbanizadora de Belo Horizonte
 Nadia Antônia Pinheiro Santos - Secretaria de Meio Ambiente
 Rodrigo Nunes Ferreira - Prefeitura de Belo Horizonte
 Ronald Caetano Batista - PRODABEL

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 BELO HORIZONTE 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

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: Apresentação pelo servidor Diego da BT, do material disponiblizado que foi entregue ao Rep. Rodrigo Nunes, da Prefeitura

Observações: O Rep. da Secretaria de Planejamento/PBH, reunirá com os demais interessados /secretarias da PBH para definição das áreas de ponderação
coadunando o interesse de todas as entidades representadas.

3 - Responsável pelo recebimento do material: 
Nome: Rodrigo Nunes Ferreira
Instituição: Prefeitura de Belo Horizonte

4 - Responsável pela devolução do material ao IBGE: 
Nome: Rodrigo Pereira Nunes
Instituição: Prefeitura de Belo Horizonte
Data prevista para entrega: 11/11/2011

5 - Dúvidas, comentários e sugestões: 
Após a apresentação dos critérios para a formação das Áreas de Ponderação houve dúvidas sobre se seria obrigatório manter os limites referentes as
subdivisões intramunicipais como os distritos e RA´s. A Senhora Presidente disse que a  Área de Ponderação deve atender aos interesses da Prefeitura para
o melhor planejamento de políticas públicas. Assim, o referido órgão municipal poderá agregar setores da maneira que melhor lhe atenda, desde que respeite
os seguintes critérios: mínimo de 400 DPOA, contigüidade, exclusividade (um setor não poderá pertencer a mais de uma APOND) e vizinhança. Também foi
perguntado sobre a possibilidade de utilização das mesmas Áreas de Ponderação de 2000, para comparação (série histórica), o que foi respondido pela
Senhora Presidente que  isso dependeria do interesse da Prefeitura, mas que em 10 anos o município modificou bastante e que talvez essa comparação não
fosse significativa.  A Senhora Presidente também falou sobre a possibilidade de formação de novas Áreas de Ponderação referentes aos Aglomerados
Subnormais, em uma próxima etapa. Os representantes das demais Secretarias da PBH e órgãos presentes na reunião manifestaram desejo em participar
da definição das Áreas de Ponderação de BH e ficou definido que o Senhor Rodrigo Nunes se reuniria com os mesmos para discutirem o assunto e
formularem juntos as Áreas de Ponderação. Os servidores da Supervisão de Base Territorial, Luiz Otávio Sábato  e  Diego Macedo se colocaram a
disposição para qualquer ajuda e esclarecimentos necessários. A Senhora Presidente ressaltou a importância da parceria entre o IBGE e a Prefeitura de BH. 

6 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Tribunal de Justiça/MG, Associação Mineira de Municípios ,IGA, Correios,Centro pela Mobilização/MG, COPASA,CEDEPLAR,FUNASA 



7 - Demais Participantes do IBGE:
Rubia Lenza, Marcia Maria Pinto de Moura Barros,Humberto Marcus Leao Sette, João Amormino Filho,Enide de Souza Nesci, Luiz Otávio Sábato, Diego
Macedo

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.


