
        ATA  DA  2ª  COMISSÃO  CENSITÁRIA  ESTADUAL 
 
 
Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e nove foi realizada a segunda reunião 

censitária estadual de Mato Grosso, na sala de reunião da presidência da Associação Matogrossense 

dos Municípios (AMM). 

 

A reunião teve início às 09:30 e foi presidida pelo chefe da Unidade Estadual, Delvaldo Benedito de 

Souza. Participaram da reunião os seguintes órgãos: Prefeitura Municipal de Cuiabá, Universidade 

Federal de Mato Grosso, Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, Banco do 

Brasil, Secretaria de Estado de Saúde, Correios e Associação Matogrossense dos Municípios. 

O presidente da comissão fez uma sucinta explanação da importância do CENSO 2010, 

evidenciando as parceiras dos membros da comissão, bem como, da integração de todas as partes da 

sociedade, para facilitar os trabalhos, antes e durante e depois da coleta. 

 

Enfatizou a colaboração dos Correios - junto ao representante Rubens Antonio de Campos - pela 

logística de distribuição com o conhecimento dos logradouros, bem como, do funcionamento do 

Banco Postal para pagamento dos recenseadores em municípios que não possuem agência 

bancárias. 

 

Maria Christina da Costa Galesso Seror, do Banco do Brasil, confirmou a colaboração, pedindo ao 

IBGE que envie ofício, para facilitação de abertura de contas dos trabalhadores censitários. 

Teve-se um debate, entre os representantes dos órgãos de planejamento e professores acadêmicos, a 

respeito dos limites municipais, e também, da divisão territorial, os quais implicam consequências 

econômicas e sócio-políticas. Ou seja, juntar esforços entre a Base Territorial Estadual, equipe de 

planejamento estatal e outros envolvidos no assunto, para eliminar divergências. 

Foi apresentado a todos os prazos previstos de contratação e planejamento geral das atividades. 

Aproveitou-se para um balanço da primeira reunião, os avanços e melhoramentos possíveis. 

Foram abordadas, e esclarecidas, as novidades do formulário da pesquisa – como o registro de 

união de pessoas do mesmo sexo, acesso à internet, emigração internacional e etnia indígena – com 

total informatização, e também dos mapas digitais. 

 



Falou-se, inclusive, da prioridade da entrevista presencial, não obstante, da possibilidade de 

resposta pela internet, através de tíquetes eletrônicos, somente em casos excepcionais. 

 

Em seguida, foi apresentada a situação dos Processos Seletivos (PSS): dos mensalistas, já realizados 

(abordando data e locais de prova) e dos recenseadores (a ser realizado ano que vem). 

 

Ao final, fez-se uma lacônica revisão da reunião para, enfim, agradecer aos participantes, que 

assinaram a lista de presença, e levaram um material de divulgação. Acordou-se em realizar nova 

reunião da comissão só em 2010, entretanto sem cessar os trabalhos, colaboração e contatos entre 

rede de relacionamentos. 


