
 

Comissão Censitária Estadual - CCE 

Ata da 2ª Reunião Ordinária 

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

 

Aos 14 dias do mês de SETEMBRO de 2009, às 10 horas, no Auditório do Edifício Palácio do Café, 

no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, foi iniciada a 2ª Reunião Ordinária da Comissão 

Censitária Estadual - CCE, que teve como pauta: aprovação da ata anterior; estágio em que se 

encontra a Base Territorial do Município; divulgação do Processo Seletivo Simplificado (PSS); cessão 

de espaço físico para instalação de Posto de Coleta e para realização de treinamentos; cessão de 

mobiliário e outros assuntos. A reunião foi aberta pelo seu presidente, o Senhor  Max Athayde Fraga, 

representante do IBGE, e demais membros relacionados abaixo: 

Instituição Nome 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo Octavio Luiz Espíndula 

Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) Daniel Pitzer Zipinotti 

Governo do Estado do Espírito Santo Ana Paula Vitali Janes Vescovi 

Associação dos Municípios do Estado do ES – AMUNES Gilson Antônio de Sales Amaro 

Espírito Santo Centrais Elétricas - ESCELSA Alvim Lyrio Filho 

Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares do 

Espírito Santo - FAMOPES 

Sebastião Ângelo de Moura 

Grande Loja Maçônica do Estato do Espírito Santo Luiz Eduardo Perciano Ribeiro 

Grande Oriente do Brasil José Olívio Grillo 

Companhia de Transportes Urbanos da Grande vitória - CETURB Flavia J. Medeiros C. Rocha 

Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN Ana Paula Vitali Janes Vescovi 

Prefeitura do Município de Santa Teresa  Armando Viana Provedel 

Secretaria de Estado da Educação - SEDU Denise Pereira da Silva 

Secretaria de Estado da Saúde - SESA Maria Auxiliadora Fiorillo 

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES Aurélia Hermínia Castiglioni 

 

Estiveram ainda presentes o Sr. Wagner Scopel Falcão da AGB, o Sr. Jorge Alberto Riera Buiz da 

CETURB-GV e os Srs. Sérgio Gago, Fernando Francisco de Paula, Francisco de Mello Júnior e 

Marcos Antônio Araújo do IBGE. O Presidente, ao abrir os trabalhos, apresentou a pauta da reunião, 

agradeceu a presença dos membros presentes e fez uma breve explanação sobre o que está 

acontecendo no Estado e no País, em termos de preparação para realização do Censo Demográfico 

2010. A seguir, foi efetuada a leitura da Ata e, posteriormente, aprovada e assinada por todos os 

presentes. Dando prosseguimento, foi apresentado o quadro em que se encontra o planejamento da 

base territorial do Espírito Santo pelo Técnico do IBGE Eugênio Ferreira da Silva Júnior, Chefe da 

Base Territorial. Posteriormente houve a apresentação do Vídeo Institucional e a fala da Sra. Maria 

de Lourdes Nunes Piontkovsky, Coordenadora Operacional do Censo no Estado, que discorreu 

sobre o PSS, e fez o encerramento pedindo apoio às instituições presentes para colaborar na sua 
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divulgação. O Presidente, em seguida, franqueou a palavra aos presentes: o Sr. Sebastião Ângelo de 

Moura solicitou que lhes fossem passadas as informações que recebeu em papel, em material para 

ser inserido facilmente na mídia. A Supervisora de Divulgação Shella Bodart se comprometeu em 

repassar tal material, não só para o Sr. Sebastião, mas para todos os presentes, com o objetivo de 

facilitar o processo de disseminação e divulgação do PSS. O Sr. Luiz Eduardo Perciano Ribeiro, com 

a palavra, pediu desculpas por não ter cooperado efetivamente com a CCE, pois a Grande Loja 

estava passando por um processo eleitoral. Porém, garantiu que nesta etapa não medirá esforços 

para colaborar com a CCE. Em seguida, a Sra. Denise Pereira da Silva solicitou esclarecimentos 

sobre o possível impedimento dos Designados Temporários do Estado assumirem cargos de 

Agentes Censitários. O Sr. Max Athayde Fraga esclareceu que a contratação obedece o que está 

disposto na Lei nº8.745 e que, nos casos não contemplados por ela, a Procuradoria do IBGE é quem 

dá a devida orientação. A Sra. Ana Paula Vitali Janes Vescovi perguntou sobre o último prazo para 

solicitação de regularização de bairros pelos municípios. O Sr. Max Athayde Fraga informou que o 

término do prazo aconteceu no dia 31 de julho. Entretanto, sob orientação do Rio, disse que ainda 

poderia receber as leis de bairros municipais, mas que ficariam sob análise de sua inserção, ou não, 

a cargo do Departamento de Geociências do IBGE. Dando continuidade, o Sr. Wagner Scopel Falcão 

solicitou a palavra para colocar a AGB à disposição do IBGE, no sentido de colaborar nas ações 

censitárias. O Sr. Luiz Carlos Dutra da Silva pediu a palavra para solicitar o apoio da Assembleia 

Legislativa na cessão de espaço para realizar as próximas reuniões da CCE. O Dr. Octavio Luiz 

Espíndula, representante da Assembleia, pediu a palavra e se prontificou a interceder junto à 

instituição, desde que o pedido seja efetuado com antecedência. Nada mais havendo a ser tratado, o 

Presidente encerrou a reunião e adiantou que o próximo encontro será realizada no início do ano 

vindouro, e que os membros serão informados por e-mail ou telefone. Com a finalidade de constar, 

foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes na 

reunião. 

Assinaturas: 

__________________________________               ________________________________ 

__________________________________               ________________________________ 

__________________________________               ________________________________ 

__________________________________               ________________________________ 

__________________________________               ________________________________ 

__________________________________               ________________________________ 

__________________________________               ________________________________ 

__________________________________               ________________________________ 

__________________________________               ________________________________ 

__________________________________               ________________________________ 

__________________________________               ________________________________ 

__________________________________               ________________________________ 

 

 
_______________________________________________________ 

MAX ATHAYDE FRAGA 
Presidente da Comissão Municipal de Geografia e Estatística 


