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

Aos 25 dias do mês de Outubro de 2011, às 10:00, no Sede da Prefeitura Municipal do município, DIVINÓPOLIS, 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) Anselmo de Moura, representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Gilberto Ribeiro de Castro - SEDESE - Diretoria Regional de Divinópolis
 José Uilson dos Santos - COPASA MG - Distrito do Alto Pará
 José Vander Viegas - Câmara Municipal de Divinópolis
 Lúcia Helena Marcolino Duarte - Prefeitura Municipal de Divinópolis
 Maria Antonieta Teixeira - Fundação Educacional de Divinópolis - FUNEDI

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 DIVINÓPOLIS 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:
- 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)

Observações: Os arquivos referidos (exceto impressos) foram entregues quando de visita à Prefeitura em data anterior, com o objetivo de tratar deste
assunto. Para definir suas áreas de ponderação, a Prefeitura optou, em princípio, por trabalhar com ferramentas SIG que já utiliza habitualmente.

3 - Responsável pelo recebimento do material: 
Nome: Lúcia Helena Marcolino Duarte
Instituição: Prefeitura Municipal de Divinópolis

4 - Responsável pela devolução do material ao IBGE: 
Nome: Lúcia Helena Marcolino Duarte
Instituição: Prefeitura Municipal de Divinópolis
Data prevista para entrega: 11/11/2011

5 - Dúvidas, comentários e sugestões: 
Após a apresentação dos critérios gerais para a formação das Áreas de Ponderação houve dúvidas sobre a possibilidade de fracionar setores censitários, de
modo a compatibilizar os limites das áreas de ponderação com os das áreas pretendidas para fins de planejamento. O Senhor Presidente comprometeu-se a
consultar as Unidades competentes do IBGE e retornando resposta o mais breve possível, antecipando, no entanto, que a divisão de setor somente é
prevista no caso de novos limites legais ou elevado número de unidades domiciliares, o que não é o caso das áreas de ponderação. Também destacou que o
IBGE, ao definir o quantitativo mínimo de 400 domicílios em cada área de ponderação deixa transparecer o cuidado com o sigilo das informações coletadas ,
além de manter a representatividade da amostra para fins de expansão dos dados neste nível de divulgação. Atendendo pedido do Senhor Presidente, a
Senhora Lúcia Helena fez uma breve exposição sobre a forma como a Prefeitura pretende formar estas áreas, procurando beneficiar-se ao máximo da
divulgação dos resultados da amostra do Censo 2010 por Áreas de Ponderação. Segundo a mesma, o Plano Diretor dividiu o município em Regiões de
Planejamento, cujo quantitativo está próximo do número de áreas de ponderação possíveis, observados os critérios técnicos do IBGE. Embora reconheça
sua real utilidade e importância para o planejamento municipal, entende que a possibilidade que se abre atenderá apenas em parte as demandas dos setores
de educação e saúde, por exemplo, uma vez que, para desenvolver os programas e ações que lhes são inerentes, utilizam delimitações distintas e
abrangendo áreas menores. Outra possibilidade em análise é a formação das áreas de ponderação em sintonia com as sub-bacias hidrográficas, que viria de
encontro à forte demanda das questões ligadas ao meio ambiente e, de modo particular, à política de saneamento básico em andamento. Sobre a não
coincidência dos limites das atuais áreas de planejamento com as de ponderação a ser criadas, a Senhora Maria Antonieta ressaltou a importância de dados
levantados pelo IBGE em nível de domicílio, para a elaboração de projetos de natureza social, sugerindo a revisão e atualização das regiões de planejamento
pela Prefeitura, definidas há onze anos, quando da aprovação do Plano Diretor, havendo consenso entre os participantes sobre esta avaliação.O Senhor
Presidente destacou o interesse do IBGE em manter permanente parceria com a Prefeitura para tratar de assuntos relacionados, o que já se percebe na
prática desde a preparação da base cartográfica dos Censos 2007. Aprovada por todos os membros presentes, ficou decidida a realização de nova reunião
com o objetivo de conhecer o trabalho a ser apresentado ao IBGE, em data a ser agendada oportunamente. Também esteve presente na reunião, o Senhor
Afonso Salgado dos Santos, Secretário Adjunto de Políticas Urbanas, órgão responsável pelas atividades de geoprocessamento na Prefeitura.



6 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Divinópolis - Coordenação do Núcleo de Pesquisa em Economia; Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável.

7 - Demais Participantes do IBGE:
José Ferreira Rodrigues

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.


