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

Aos 3 dias do mês de Novembro de 2011, às 15:00, no Instituto Pereira Passos - Auditório VIP do município, RIO DE JANEIRO, 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) Romualdo Pereira de Rezende representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Adolpho Ribeiro Ladeira - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
 Antonio Jorge da Rocha Teixeira - IBGE - Base Territorial
 Luiz Roberto Arueira da Silva - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
 Milton Ferreira Tito - Associação Comercial do Rio de Janeiro

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 RIO DE JANEIRO 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: Foi realizada no dia 24/09 primeiro contato com o Instituto Pereira Passos - IPP, órgão de planejamento da prefeitura,onde foi informado todos os
conceitos e orientações quanto as áreas de ponderação.Foi agendado uma segunda reunião para o dia 03/11, sendo o convite estendido aos demais
membros da CMGE.

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: Todos os insumos foram entregues ao representante da IPP Luiz Roberto Arueira. O Supervisor da Base Territorial Antonio Jorge passou a ser
o interlocutor junto ao IPP.

3 - Responsável pelo recebimento do material: 
Nome: Luiz Roberto Arueira
Instituição: Prefeitura Municipal

4 - Responsável pela devolução do material ao IBGE: 
Nome: Luiz Roberto Arueira
Instituição: Prefeitura Municipal
Data prevista para entrega: 11/11/2011

5 - Dúvidas, comentários e sugestões: 
Na abertura da reunião, o Sr. Romualdo P. Rezende (IBGE) fez uma ampla exposição sobre o uso dos questionários da amostra e básico no CD 2010.
Diante da complexidade das áreas do município do Rio de Janeiro, o Sr.Sérgio Guimarães Ferreira - IPP, solicitou informações adicionais sobre possíveis
áreas de ponderação
com o número de questionários da amostra menor que o estabelecido pelo IBGE. O Sr. Romualdo Rezende (IBGE)informou que  consultará  demais áreas
envolvidas.Os servidores Bruno F. Cortez (IBGE/COMEQ)e Flávio Marcelo (IBGE/COMEQ)acrescentaram maiores detalhes sobre a composição mínima de
uma área de ponderação.
Dando continuidade,o Sr.Sérgio Guimarães Ferreira - IPP, solicita ao IBGE que nos próximos censos seja verificada a possibilidade da expansão da amostra
para os bairros que não atinjam o número mínimo de questionários da amostra necesários para definição de uma área de ponderação;fazendo com isso que
todos os bairros do município do Rio de Janeiro tenham pelo menos uma área de ponderação.
Pelo IPP, também participou da reunião os servidores Sérgio Guimarães Ferreira,Alcides Carneiro, Fernando Cavallieri, Roberta Novaes, Gustavo Peres,
Roberto Padovan, Adriana Vial e Leandro Gomes.
Na oasião, o Sr. Emerson Clay esteve representando os Correios - ECT.

6 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Câmara Municipal;
Federação dos Dirigentes Lojistas;



Secretaria de Saúde e Defesa Civil;
Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM;
Sindicato da Habitação - SECOVI/RIO.

7 - Demais Participantes do IBGE:
Celso Mendes Targuêta - SDI, Roberto Carlos N. Santos - GAB/UERJ, Luciana Martins Prazeres - COC,Rodrigo S. Cotrin - COC, Bruno Freitas Cortez -
COMEQ, Flávio Marcelo T. Montenegro - COMEQ

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.


