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

Aos 26 dias do mês de Outubro de 2011, às 10:00, no Secretria de Planejamento do município, GUARUJÁ, Estado SP, 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)
Mario Sergio Matheus dos Santos representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Angel Lloret - Secretaria Municipal do Meio Ambiente
 Fabio Eduardo Serrano - Secretaria de Desenvolvimento e Gestão Urbana - Prefeitura
 Gabriella Vieira dos Anjos da Silva - Prefeitura Municipal - SEDGU

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 GUARUJÁ 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: Mapa em papel com malha setorial

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: arquivo agregado de setores 2010

3 - Responsável pelo recebimento do material: 
Nome: Fábio Eduardo Serrano
Instituição: Secretaria de Desenvolvimento e Gestão Urbana

4 - Responsável pela devolução do material ao IBGE: 
Nome: Fábio Eduardo Serrano
Instituição: Secretaria de Desenvolvimento e Gestão Urbana
Data prevista para entrega: 11/11/2011

5 - Dúvidas, comentários e sugestões: 
Todas as dúvidas foram esclarecidas. Sugerido o uso dos agregados de setores 2010 para identificação dos setores por bairro.
Não havia datashow disponível e o video foi apresentado no laptop, diretamente do site do IBGE, com a colaboração do membro Sr.Angel.
O presidente solicitou a possível antecipação da entrega, para que haja tempo de corrigir alguma informação.
Esclareceu que as informações deverão retornar em planilha excel fornecida, onde todos os setores devem pertencer a alguma área ponderada sugerida.

6 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Translitoral (justificou)
Vigilância Sanitária (justificou)
SEDUC.

7 - Demais Participantes do IBGE:
Sandra Carolina Galacio - APM

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.


