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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCE/RS 
 
Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e nove às quinze horas, no auditório da sede da Unidade 
Estadual do IBGE no Rio Grande do Sul, localizado na Av. Augusto de Carvalho, 1205 Porto Alegre 
realizou-se a segunda Reunião Ordinária da Comissão Censitária Estadual – CCE/RS com a seguinte pauta:  
abertura, Video “Censo Demográfico 2010”, CCE’s – Objetivos e Resolução R.CD. Nº07/2009, Base 
Territorial, Postos de Coleta e Treinamento, Estrutura de Informática no Censo, Processo Seletivo 
Simplificado – PSS, Divulgação do Censo Demográfico – 2010. O Presidente da Comissão e Chefe da 
Unidade Estadual do IBGE no Rio Grande do Sul, Sr. José Renato Braga de Almeida,  conduziu a abertura 
dos trabalhos falando sobre a dimensão e os grandes  números que terá o Censo 2010 e o cenário idealizado 
para que a operação seja executada com êxito. Apresentou para os presentes informações importantes, onde 
ficou claro a importância da parceria das entidades que compõem a CCE/RS, com foco no objetivo comum 
que é a Operação Censitária 2010 já em pleno processo de estruturação. Após este momento o Sr. José 
Renato, procedeu a  apresentação individual de cada participante, com menção as instituições as quais 
estavam representando. Na sequência a analista censitária, Srta. Tatiana Lopes Marques, apresentou o vídeo 
institucional, “Censo Demográfico 2010”. Com a apresentação do vídeo e em prosseguimento a pauta o Sr. 
Ernani Claire Valente Rodrigues, Coordenador Estadual da CCE e CMGE´s do Censo, reiterou a importância 
das informações apresentadas anteriormente pelo Sr. José Renato, e solicitou aos presentes  observarem  a 
pauta proposta para a  reunião e salientou que houve a necessidade de alterações na pauta enviada 
antecipadamente,  mas  seriam desenvolvidos os temas previstos, por cada um dos respectivos responsáveis. 
Explanou sobre o conteúdo da resolução R.CD. Nº 07/2009, que cria as Comissões Censitárias Estaduais – 
CCE’s pelo IBGE, enfocando as determinações contidas no corpo da resolução, enfatizando a primazia pela 
transparência dos trabalhos do IBGE e salientou cada um de seus tópicos principais com o objetivo de 
reforçar a importância das CCE´s, no planejamento, na implementação e conclusão da operação Censo 2010. 
Em prosseguimento aos trabalhos, o Sr. José Renato apresentou as atividades da Base Territorial para o 
Censo, informou quais as ferramentas usadas para  atualização dos mapas, matéria-prima básica para o 
trabalho em campo, onde foram apresentados mapas e simulações de estudo da Base Territorial, no que os 
presentes puderam verificar a evolução de diagnósticos e informações apuradas até o presente estágio dos 
preparativos dos CENSO 2010. Em sequência o Sr. Angelino Gomes Soares Neto, Coordenador Técnico do 
Censo na UE/RS abordou acerca dos Postos de Coleta e o plano de Treinamento do Censo, o quanto é 
imprescindível a participação de todos no projeto de estruturação do Censo. Esclareceu que para a instalação 
dos Postos de Coleta temos a espectativa de serem locais cedidos, em parceria com entidades públicas e 
privadas, para viabilizar os trabalhos diários e tem a finalidade de servirem de referência para centralização e 
transmissão dos dados coletados. Mostrou, também, a estrutura e a dinâmica prevista para os treinamentos, 
do  Organograma de Cargos até as funções determinadas para cada integrante desta rede de trabalho. Com o 
tema da pauta,  informática, o Sr. Sérgio Murilo Pereira Gil, Coordenador de Informática do Censo na 
UE/RS demonstrou, com apresentação eletrônica e material de apoio, as propostas de inovação tecnológicas 
e a evolução adquirida  pelas experiências anteriores. Reiterou a informação sobre aquisição de 
computadores de mão e netbooks que serão utilizados no Censo e  posteriormente doados a instituições de 
ensino no país, pelo MEC, tratou a respeito do quantitativo de aparelhos para cada Posto, Agência do IBGE e 
da Unidade Estadual. Enfatizou a contratação de agentes para a área de informática, facilitando desta forma o 
trabalho de propagação de informações e esclareceu o caminho seguido da coleta até a tabulação dos dados 
na finalização da Operação Censitária. No que se refere a área de recursos humanos para o Censo, as 
informações  foram conduzidas pela Sra. Morgana Mary da Rosa, representando a Coordenadora Estadual 
Administrativa do Censo, Sra. Flávia Klein, que detalhou as particularidades do “Processo Seletivo 
Simplificado - PSS”, esclarecendo as dúvidas e destacando a necessidade de participação dos integrantes da 



Comissão no sucesso de divulgação do PSS, com base no Edital 05/2009 do IBGE. Na finalização da sua 
apresentação, orientou aos componentes da CCE/RS a navegação do site do IBGE, onde está o link 
“Trabalhe Conosco no Censo 2010”, e encontra-se o edital referido anteriormente. O Sr. Ademir Barbosa 
Koucher, Coordenador Estadual de Divulgação do Censo, na UE/RS apresentou  uma retrospectiva histórica 
dos Censos e aprofundou as informações sobre a contribuição de cada operação no cenário vigente e a 
relevância das adaptações implantadas. Destacou a importância dos meios de comunicação em todas as 
etapas do processo censitário e resgatou, por depoimento pessoal, algumas curiosidades práticas vivenciadas 
nas operações passadas. Como material de apoio, divulgou vídeo com dados referentes a explanação e a 
reativação de revistas institucionais veiculadas em tempos de Censo e iniciativas voltadas a mobilização de 
profissionais na área de ensino, detalhando as ferramentas que serão utilizadas nas Escolas visando a 
conscientização dos estudantes. Assumindo os trabalhos e conduzindo a reunião ao seu término, o Sr. José 
Renato, registrou a posição de destaque em que a Unidade Estadual do IBGE no Rio Grande do Sul 
apresenta no cenário global da Fundação IBGE, corroborou para esta afirmativa informando a convocação de 
servidores lotados na UE/RS, que estão exercendo papeis de responsabilidade a nível nacional, como a 
participação no projeto em andamento na África. Enfatizou a responsabilidade de êxito na operação 
censitária desenvolvendo parceria com as Instituições da CCE/RS e entregou para os representantes da 
CCE/RS um certificado com o registro do nome da Instituição ou Entidade participante da Comissão com os 
devidos agradecimentos. A data da  próxima reunião ficou em aberto, sendo que os convites serão enviados 
oportunamente. A reunião encerrou às dezesseis horas e trinta minutos, a qual lavrei a presente ata, que será 
por mim assinada e rubricada, Srta. Tatiana Lopes Marques e pelo Presidente da Comissão Censitária 
Estadual do Rio Grande do Sul – CCE/RS, Sr. José Renato Braga de Almeida, pelo Coordenador Estadual da 
CCE/RS e CMGE’s da UE/RS, Sr. Ernani Claire Valente Rodrigues e anexado a lista de presença  da 
reunião, que constou com a participação das seguintes autoridades: Sr. Antônio Ernani Martins Lima 
(representando a Sra. Governadora / Assessor de Gabinete), Sra. Lenara Maristane da Cruz Uszacki 
(representando a Secretária Estadual da Educação / Assessora Técnica), Sra. Juçara Teresinha Lopes Silva 
(representando o Secretário Estadual da Saúde / Assessora), Sra. Rejane Maria Alievi (repesentando o 
Secretário Estadual do Planejamento e Gestão / Diretora do Departamento de Planejamento Governamental), 
Sr. Rubens Edison Pinto (representando o Secretário Estadual da Segurança Pública / Secretário Adjunto), 
Sra. Rafaela Janice Zillmer (representando o Secretário da Agricultura Pecuária, Pesca e Agronegócio / 
Geógrafa), Sr. Adelar Fochezatto (representando a Fundação de  Economia e Estatística – FEE / Presidente), 
Sr. Alencar Paulo Rugério (representando a EMATER-RS  / Assistente Técnico Estadual), Sr. Hugo Sérgio 
Dias Amaral (Comando Militar do Sul), Sr. Cel. Edson Barbarioli Netto (representando a 1ª Divisão de 
Levantamento do Exército / Chefe de Subdivisão Técnica – Eng. Cartográfico), Sr. Carlomagno Goebel 
(representando o Banco do Brasil / Gerente de Núcleo da Superintentência) Sr.Paulo Giovani Longhi 
Castagna (representando o Banco do Brasil / Analista), Sr. Leonardo Ely Schreiner (representando a 
FECOMÉRCIO do RS / Diretor do Conselho de Economia e Estatística), Sr. Milton Léo Gehrke 
(representando o SINEPE-RS /Diretor Administrativo), Sr. Carlos Eduardo Chaise (representando a Região 
dos Escoteiros do Rio Grande do Sul – UEB-RS / Diretor Presidente) e Sr. Nelson Fernando Prestes da Silva 
(representando a Região dos Escoteiros do Rio Grande do Sul – UEB/RS  / Diretor) e também contou com as 
presenças dos servidores do IBGE/RS, Sr. Ernesto Dornelles Saraiva / Assistente de Gabinete da UE-RS,    
Sr. Cláudio Franco Sant’Anna e Sr.Luis Eduardo Azevedo Puchalski / Subáreas do Censo, como 
observadores. 
 


