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

Aos 27 dias do mês de Outubro de 2011, às 10:00, no AUDITÓRIO CMG do município, MACAÉ, Estado RJ, 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) WAGNER
SCHEID DA FONSECA representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 AMÉLIA AUGUSTA GUEDES - PROGRAMA MACAÉ CIDADÃO
 RÔMULO CAMPOS - SECRETARIA MUNICIAPL DE GOVERNO

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 MACAÉ 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

2 - Entrega de insumos para a delimitação das áreas de ponderação:
 Não, a Prefeitura optou por ter suas áreas definidas pelo IBGE.

Observações: Os representantes da prefeituta solicitaram um estudo preliminar à agência sobre as áreas de ponderação. Por esse motivo não houve a
entrega dos insumos.

3 - Responsável pelo recebimento do material: 
Nome: 
Instituição: 

4 - Responsável pela devolução do material ao IBGE: 
Nome: 
Instituição: 
Data prevista para entrega: //2011

5 - Dúvidas, comentários e sugestões: 
Através de contatos anteriores com a Prefeitura sobre as áreas de ponderação, foi solicitado que o IBGE fizesse a apresentação de um  esboço
contemplando todo o município; esboço esse apresentado por região administrativa. Os represemtantes da prefeitura aprovaram a sugestão de áreas de
ponderação, acrescentando que as informações por área administrativa auxiliaria em muito as tomadas de decisão.Dessa forma, a Agência passará a Base
Teritorial todos os arquivos necessários.

6 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
CLAUDIO SANTOS - PMM - CPG - ARQUITETO
EDMILSON JÓRIO - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM -  
EDSON AVELAR GUIMARÃES - PMM - SEMHAB - 

7 - Demais Participantes do IBGE:
RONY ANDRADE VIEIRA E TAISA DOS SANTOS SAWCZUK

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.


