
           COMISSÃO CENSITÁRIA ESTADUAL – CCE / PI 
Ata da 2ª Reunião Ordinária 

 

Aos dezenove dias do mês de novembro de 2009, no Prédio Sede do IBGE-Piauí, com a presença 

do Coordenador do cadastro Nacional de Endereços para fins Estatísticos Wolney Cogoy de 

Menezes, aconteceu a 2ª reunião da Comissão Censitária Estadual do Piauí – CCE/PI. Após dar 

boas vindas aos presentes, o chefe da Unidade Estadual do IBGE Piauí pediu que cada membro se 

identificasse e, em seguida, foi feita apresentação de vídeos sobre as Comissões Municipais de 

Geografia e Estatística e Institucional sobre a importância do censo demográfico. Após término do 

vídeo foi passada a palavra para o senhor Wolney Cogoy de Menezes que abordou sobre a 

importância do censo demográfico 2010 e das modificações propostas, visando melhorar as 

informações obtidas e minimizar o tempo de divulgação dos resultados. Foram destacados ainda os 

aprimoramentos realizados para o censo 2010, como o processo de informatização através de 

equipamentos digitais, inserção de novos conteúdos relativos à questão étnica para as comunidades 

indígenas, dentre outros. A possibilidade do censo ser respondido pela internet foi apresentada como 

mais uma alternativa disponível para atingir um número maior de domicílios; Além da realização da 

Pré-coleta, que tem como objetivo atualizar os mapas, listar todos os endereços existentes no setor e 

levantar informações características urbanísticas da área. Em seguida, o senhor Pedro Andrade 

mostrou os trabalhos realizados nas Comissões Municipais e a importância das instituições no 

acompanhamento dos trabalhos do censo. Os membros questionaram sobre a necessidade de uma 

atuação mais objetiva da Comissão, como contribuir efetivamente? O senhor Pedro Soares ressaltou 

a necessidade de divulgação dos trabalhos do censo 2010 por parte da Comissão e as dificuldades 

enfrentadas durante a coleta. Foi ressaltada também  a necessidade de disponibilizar locais para 

instalação dos Postos de Coleta. A representante da Secretaria de Educação apresentou sua 

experiência na realização do censo educacional on-line e as dificuldades surgidas. O senhor Wolney 

mostrou as experiências realizadas, no momento, ressaltando a necessidade de treinamento de 

pessoal para a coleta. O senhor Raimundo Nonato da Silva Filho sugeriu ao representante da 

Fundação CEPRO que fosse inserida uma mensagem no contracheque dos servidores estaduais com 

informações sobre o censo 2010. O representante da FAMEPI se comprometeu a divulgar o censo 

2010 nos bairros e solicitou que o IBGE fizesse um calendário em conjunto, no sentido de 

intensificar a parceria. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a seguinte 

ata que vai assinada por mim que secretariei e por todos os membros presentes.  



Miriam Elionora de Nazaré de Oliveira Borges – IBGE Coordenadora das CMGEs  

Raimundo Nonato da Silva Filho – Chefe da UE IBGE/PI e Presidente da CCE  

Valdivino Viana de Sousa – Correios 

Maria Rosário de Fátima ferreira Batista – Universidade Estadual do Piauí 

Volney Cogoy de Menezes - Coordenador do CNEFE - IBGE 

Oscar de Barros Sousa – Fundação CEPRO 

Ana Claudia Amorim Barbosa – Fundação CEPRO 

Ulpiano José Tavares Gomes – INSS/PI 

Fernanda Maria Araújo Lopes – Secretaria Estadual de Educação e Cultura 

Raimundo Nonato B. T. de Miranda – Tribunal de Justiça do Estado do Piauí 

Dione Lima Araújo – Secretaria de saúde do Estado do Piauí 

Kenylson Brito Lustosa – Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí 

 

Representantes do IBGE 

 

Pedro Andrade de Oliveira – Coordenador Operacional do Censo 2010 

Semíramis Freire Valente – Coordenadora Técnica do Censo 2010 

Pedro Soares da Silva – Coordenador de Subárea  

Eyder Mendes Vilanova e Silva – Coordenador de Subárea  


