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Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove no Setor de Divulgação da 
Unidade Estadual do IBGE – MS, na rua Barão do Rio Branco, 1.431, Centro, na  cidade de 
Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul,com a participação de diversas autoridades 
conforme registro no livro de presença. O IBGE esteve representado pela Senhora Carlita 
Estevam de Souza – Chefe da Unidade Estadual do IBGE em MS, Senhor Mario Alexandre 
de Pinna Frazeto – Coordenador Operacional do Censo Demográfico de 2010, Senhora 
Isabel de Paula Costa – Coordenadora Estadual das Comissões Censitárias de MS, Senhor 
Mauro Jordão da Silva – Coordenador Técnico, Senhor Claudionor Brunetto – 
Coordenador da Área de Campo Grande. Ao iniciar a reunião a Chefe da Unidade 
agradeceu a presença de todos, especialmente dos representantes dos Órgãos Federais e 
Estaduais, explicando as etapas do Censo Demográfico 2010, especialmente a atual que era 
de viabilizar a instalação de Postos de Coleta e mobiliários para o Estado, pois não é 
possível ou muito difícil que o IBGE faça locação de prédios para servirem como Postos de 
Coleta por um período de aproximadamente três meses de trabalho, pedindo então a 
colaboração dos membros da comissão. Os membros da comissão sentiram-se motivados a 
colaborar, inclusive o Delegado da Receita Federal, Sr. Edson Ishikawa se comprometeu a 
estudar a possibilidade de cessão de sala para instalação do Posto de Coleta para Campo 
Grande; o Superintendente do Banco do Brasil, Sr. Jeferson Raposo, colocou a sala, digo, o 
auditório do Banco do Brasil para treinamentos de capacitação do Censo de 2010 em 
Campo Grande. Os demais membros iriam verificar junto a seus órgãos a possibilidade de 
cessão de prédio para instalação de Postos de Coleta, no entanto motivados pelo 
Superintendente da CONAB, Sr. Alfredo Sérgio Rios em dar ampla divulgação nos seus 
respectivos órgãos da coleta do Censo informando os funcionários que não foram 
recenseados.Nada mais havendo a tratar a Presidente agradeceu a participação de todos os 
presentes, encerrando-se a presente reunião. Campo Grande, 05/11/09. 
 


