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

Aos 18 dias do mês de Outubro de 2011, às 10:20, no Secretaria de Indústria e Comércio do município, ITAQUAQUECETUBA, 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) Yoshimi Takahashi representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Edmilson Silva Gonçalves - Secretaria Municipal de Saúde
 Maria Angélica Ranussi Duque - Secretaria de Educação
 Valdemir de Assis Luz -  Compania Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)

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 ITAQUAQUECETUBA 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

2 - Entrega de insumos para a delimitação das áreas de ponderação:
 Sim:
- Outros: Marcada reunião para acerto no dia seguinte

Observações: Após muita discussão, marcou-se reunião no dia seguinte para delimitação

3 - Responsável pelo recebimento do material: 
Nome: Glenda L. de Faria
Instituição: Secretaria de Planejamento

4 - Responsável pela devolução do material ao IBGE: 
Nome: Glenda L. de Faria
Instituição: Secretaria de Planejamento
Data prevista para entrega: 31/10/2011

5 - Dúvidas, comentários e sugestões: 
Os membros presentes tinham dúvidas sobre as áreas de ponderação, não sabendo o que seriam exatamente. Os pontos de vista estavam divergindo, e os
presentes achavam que o IBGE tinha que definir as áreas conforme as suas solicitações. Após mais alguns esclarecimentos, e visto que a prefeitura não
dispunha de pessoas para realizarem o serviço sozinhas, marcou-se nova reunião para este acerto com o pessoal da prefeitura e da SABESP, com a
presença de servidor do IBGE

6 - Relação dos órgãos/entidades que foram convidados e não compareceram:
Sindicato dos Servidores públicos Municipais
Secretaria Municipal de Educação

7 - Demais Participantes do IBGE:
Ana C. V. Vellardi - Secretaria Municipal de Planejamento
Glenda L. de Faria - Secretaria Municipal de Planejamento
Thiago Carvalho Bayerlein - Técnico IBGE

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.


