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

Aos 25 dias do mês de Outubro de 2011, às 14:00, no Agência Santo André do IBGE do município, SANTO ANDRÉ, 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) Sergio Sanches representante do IBGE, com a presença dos seguintes membros:

 Amélia Massae Honji Okabayashi - Prefeitura - DISE
 Ana Cristina Ramos Ferraro - Prefeitura - DISE
 CELIA DOMINGOS DOS SANTOS - DEPTO DE HABITAÇÃO
 Cibele Broiato - D.D.P.U -  Depart.Desenv.Porjetos Urbanos
 Helcio Rodrigues de Oliveira - Prefeitura Municipal

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 SANTO ANDRÉ 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
- Outros: vídeo

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)
- Outros: arquivo de malha de setores em PDF 

Observações: o material foi entregue em 11/10/2011

3 - Responsável pelo recebimento do material: 
Nome: Amélia Massae Honji Okabayashi
Instituição: Departamento de Indicadores Sócio-Econômicos

4 - Responsável pela devolução do material ao IBGE: 
Nome: Amélia Massae Honji Okabayashi
Instituição: Departamento de Indicadores Sócio-Econômicos
Data prevista para entrega: 25/10/2011

5 - Dúvidas, comentários e sugestões: 
Sergio explicou os conceitos de área de ponderação. Foi indagado quando será apresentado os resultados de amostra, o prazo estipulado foi em Março.
Amélia entregou arquivo com as APOND estipuladas. Houve uma dúvida quanto a divisão das áreas de ponderação devido a algumas áreas de interesse não
terem a quantidade de domicilios necessárias (EX: Paranapiacaba). Foi sugerido a Prefeitura enviar para o IBGE solicitações mais específicas para a
divulgação dos dados de amostra (para apresentar dados estatísticos especificos a necessidade do municipio) que seria atendido se possível. O pessoal do
Geo recebeu um mapa do IBGE mais não estava Georeferenciado e sem a parte viária não servia para as necessidades requeridas. Foi informado que os
computadores da Prefeitura tem restrições e por isso não conseguem baixar os mapas oferecidos pelo IBGE. Foi informado que será checado se o problema
em baixar os arquivos é um problema de restrição ou se é por formatos de arquivos  incompatíveis com a Prefeitura. IBGE informou para a Prefeitura que
trabalha com Geomídia como formato dos mapas. A Prefeitura trabalha com os seguintes formatos de arquivos para mapas = Autocad, Shape, Geomídia.
Ficou decido que irão falar com o José Carlos para maiores informações do porque não conseguem baixar os mapas que o IBGE oferece pelo site. Foi
apresentado um vídeo explicando sobre as áreas de ponderações. Amélia mostrou os resultados da DISE mais os dos bairros do decreto e o que ela usou
são diferentes dos números de áreas censitários usados pelo IBGE essa discrepância de número nas áreas foi informado pelo Sérgio que o IBGE não
deveria fazer alterações nesses números sendo eles fornecidos diretamente pela Prefeitura como (EX: área Capuava é 89 enquanto para a Prefeitura é o
número 15), Cristiane acredita que o IBGE use alguma ordem para essa numeração e por isso os números estejam diferentes entre os usados pelo IBGE e
Prefeitura.  Isso será analisado depois da Reunião diretamente com o departamento de Base Operacional. Como há diferenças entre os números utilizados
quando for sair os resultados será necessário usar um DE/PARA para a nova relação dos números utilizados.  Amélia teve um problema na criação da área
de ponderação que inclui o Parque Oratório e Vila Lucinda sendo que os bairros são de 2 distritos (Capuava e Santo André) mais uniram os 2 bairros para
dar os 400 domicilios, algo semelhante irá acontecer com Paranapiacaba que foi unido com o Sítio dos Vianas e Cata Preta. Será feito uma análise mais
detalhada dos bairros para ver se está tudo certo com o nome e setor censitários no mapa. Amélia disse que não tem nenhuma dúvida, mas irá fazer outra
checagem nos setores para ver se está tudo correto.   
Às 15:37 foi encerrada a reunião. 



 

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

7 - Demais Participantes do IBGE:
Cristiane Santos
Sócrates Liochi

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.


