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

Aos 7 dias do mês de Novembro de 2011, às 17:00, no Gabinete do Sr. prefeito Municipal do município, SETE LAGOAS, 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) José Geraldo de Souza representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Eduardo Lanza Teixeira França - Emater - MG
 Lídia Lane Ferreira - Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas
 MARIO MARCIO CAMPOLINA PAIVA - PREFEITURA MUNICIPAL
 Marlêde R. Oliveira - Prefeitura Municipal de Sete Lagoas
 Vilma Pereira Mota Gonçalves - Prefeitura Municipal de Sete Lagoas

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 SETE LAGOAS 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
- Folder
- Outros: Através de mapas municipais Sr.Pres. da CMGE APOND, ainda enfatizou que estava alí para dialogar com o Sr.Prefeito e autoridades Municipais
para construção das áreas ponderadas, que são de interesse social,administrativo e de planejamento, onde otimizará meios para analise e planejamento,
onde o Municipio terá mais informações para tomada de decisões, com dados detalhados sobre a população e domicilios.

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)

Observações: Ficou estabelecido que tais áreas seriam trabalhadas e preparadas com o GEO/Prefeitura e a Chefia do IBGE de Sete Lagoas.

3 - Responsável pelo recebimento do material: 
Nome: Marleide Ribeiro de Oliveira
Instituição: GEO/Prefeitura Municipal

4 - Responsável pela devolução do material ao IBGE: 
Nome: Marleide Ribeiro de Oliveira
Instituição: GEO/Prefeitura Municipal
Data prevista para entrega: 10/11/2011

5 - Dúvidas, comentários e sugestões: 
Foram convidados e compareceram:Adilton Izabel Pereira-Chefe de Gabinete do Prefeito, Osvaldo Wiermann Junior-Delegado Regional da Polícia
Civil,Simone Ireno Sales-Sec.Mul de Educação,Maria Aparecida Diniz França Canabrava-Secretária Mul de Assistência Social,Antônio Alvaro Corsetti
Purcino-Chefe Geral da EMBRAPA,Giovanni Idalmo de Faria,Sub Cmte do 25 BPMMG, Miriam Regina Simões-Sec.Mun.de Saúde,Bruno Nonivaro de
Oliveira-Procurador da República,Claudia A.C.Abreu-IMA,José Mauricio de Santana-IMA,Nadab Estanislau Abelin-Secretário Mul de Governo, Gestão e
obras, Marcio Cunha Machado-Sec.de Planejento,Obras e Gestão. Iniciando a reunião, o Sr. Presidente da CMGE - APOND, agradeceu a presença de
todos.Foi passado um pequeno filme esclarecendo sobre as referidas áreas.Foi mostrado  mapa do municipio e das RA's. A Sra Lídia Lane falou sobre as
informações que serão obtidas com a criação das APOND e da importância de se criar uma base única de dados de todos as secretarias Municipais. O
Senhor Prefeito perguntou sobre a população flutuante do Municipio e foi informado pelo   Sr. Presidente da CMGE  que esses dados, nessa pesquisa, não
são  levantados. O Sr.Chefe Geral da EMBRAPA disponibilizou o Orgão. 
Também o Sr. Eduardo Lanza da EMATER MG fez o mesmo. Segundo o Sec. Mun. de Planej.,Obras e Gestão, a Prefeitura está contratando uma empresa
especializada  para auxiliar no planejamento da cidade e no plano diretor. O Senhor Prefeito manifestou seu contentamento com a presença de tantas  
autoridades representativas na reunião. A Sra Secretária  Maria Ap.Canabrava destacou a importância das APONDS. O Sr. Presidente da CMGE-APOND,
brindou a todos presentes com uma pasta do IBGE, 01 folder com dados de Sete Lagoas e outro sobre a APOND, um bloco de anotações e uma caneta com
a logomarca IBGE.Finalmente, Sr. Presidente da CMGE agradeceu a presença de todos.

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



7 - Demais Participantes do IBGE:
Claudio Lupiano Dias - Secretariando a Reunião - Técnico da Agência do IBGE em Sete Lagoas.

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.


