
 
 

  

 Comissão Censitária Estadual 

 Ata da 2ª Reunião Ordinária 

 FASE PREPARATÓRIA DA COLETA DE DADOS 

 
 
Aos 16 dias do mês de setembro, de 2009, às 10:00 horas, no(a) Auditório do IBGE, 

Município de Curitiba, Estado do Paraná, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da 

COMISSÃO MUNICIPAL DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, presidida pelo(a) senhor(a) 

Sinval Dias dos Santos, representante do IBGE, com a presença dos membros da CCE.     

O senhor Presidente, ao abrir os trabalhos, declarou iniciada a 2ª Reunião Preparatória da 

Coleta de Dados da COMISSÃO Censitária Estadual do Estado do Paraná  e, em 

seguida, foram tratados os seguintes assuntos:Esclarecimentos relacionado a Base 

Territorial, informando  os membros que em breve a mesma estará concluída,  

apresentando  algumas  informações referentes a quantidade de setores,  uso de 

satélites, uso dos PDAs e material digital e demais equipamentos par atualização da 

malha territorial. 

Em seguida o Presidente comentou sobre  as características do PSS e da equipe de 

campo, mostrando  Material promocional, Vídeo. 

Pedindo apoio aos membros presentes da divulgação para o PSS, e da  importância do 

informante em receber o recenseador em seu domicilio,  e também divulgando o trabalho 

do IBGE. 

Logo em seguida foram apresentada as características do Posto de Coleta e suas 

necessidades. 

Espaço Físico 

Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes, e etc)  

Comunicação (telefone, banda larga, fax) 

Segurança 

 Outros assuntos, comentários e sugestões:  
 
Divulgação do processo seletivo para a contratação do pessoal censitário (mensalistas) 
Informações sobre a base territorial do Estado do Paraná 
Foram apresentadas aos membros da comissão as informações referentes ao processo 
seletivo para a contratação dos cargos de mensalistas para o Censo Demográfico de 
2010. Entre as informações constavam as datas de aplicacao da prova, cargos, períodos 
de contrato, quantitative de vagas, salários e formas de inscrição no PSS. 



Foi abordada na reunião a necessidade de apoio das instituições nas constituições dos 
postos de coleta para o Censo. Todos os órgãos demonstraram interesse e apoio à essa 
necessidade. 
Foi divulgada a existência do Censo experimental feito no município de Rio Claro onde 
foram realizadas contratações para o trabalho de coleta, assim como testes experimentais 
em setores específicos no Estado do Paraná. 
Importância da participação por parte das instituicoes do Estado para a divulgação do 
PSS, assim como da importância do trabalho dos recenseadores. 
Importância dos dados estatísticos como indicadores sociais, políticos e econômicos para 
os municípios de todo o Estado. 
A próxima Reunião Ordinária será convocada pelo Presidente da CCE em data a ser 

agendada oportunamente, de acordo com o cronograma do Censo. 

Com a finalidade de constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi 

assinada pelos membros presentes na reunião. 

 

 

 

Nome Instituição Assinatura 

Ariel Alves de Lara 
Federação do Comercio do 
Paraná  

João Alceu Ribeiro 
Federação do Comercio do 
Paraná  

Anael Cintra  IPARDES  

Elton Carlos Welter Assembléia Legislativa do Paraná  

Getulio Rainer Vogetta Banco do Brasil no Paraná  

André Pegorer Secretaria de Estado da Saúde  
Marlene Ferreira Gomes 
M. Walflor Universidade Federal do Paraná  

Joarez Lima Henrichs 
Associação dos Municipios do 
Paraná  

Rafael de Lala 
Associação Paranaense de 
Imprensa  

Paulo De David SANEPAR  

Tânia Moreira 
Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná  



Amauri Simão Pampuch 
Instituto de Terras, Cartografia e 
Geociências do Paraná  

Mariane Luiz Barberi 
Instituto de Terras, Cartografia e 
Geociências do Paraná  

Edla Romano Secretaria de Estado da Educação  

Luciana Cesario Secretaria de Estado da Educação  
Yves Gonçalves 
Rodrigues 

Secretaria de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior  

Helio Wolfart Arquidiocese de Curitiba  

José Carlos Veloso Jr. Arquidiocese de Curitiba  
 

 

 

 

                                          Sinval Dias dos Santos 
________________________________________________________ 

Presidente da Comissão Municipal de Geografia e Estatística 
 


