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Ata da 2ª reunião Comissão Censitária Estadual do Tocantins (CCE/TO)

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e nove, às quinze horas, reuniram-se
na sala de reunião do Palácio Araguaia – Sede do Governo do Tocantins – Palmas/TO, as
autoridades abaixo relacionadas para a segunda reunião da Comissão Censitária Estadual
do Tocantins – CCE/TO. Iniciada pelo Senhor Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, Engenheiro Agrônomo, Jorge Roberto Sahium, que justificou a ausência
do Governador, agradeceu a presença de todos e enalteceu a divulgação dados do Censo
Agropecuário  na  mídia.  Em seguida,  passa  a  palavra  ao  Presidente  do  IBGE,   Senhor
Eduardo Pereira Nunes, que comentou sobre a importância dos dados divulgados, da busca
do diálogo e do apoio para o próximo projeto que o IBGE está encampando: a realização do
Censo Demográfico 2010. Apresentou a todos o processo seletivo que o IBGE abriu para a
contratação  dos  servidores  que  trabalharam  no  Censo  2010.  Falou  da  importância  da
parceria com o Governo do Estado e disse a todos que tem certeza dessa cooperação
mútua. O Sr.  Eduardo Pereira Nunes passou a palavra ao Coordenador das Comissões
Censitárias do IBGE, Senhor Geraldo Junqueira, que cumprimentou a todos e solicitandou
aos  presentes  que  se  apresentassem (lista  dos  presentes  em anexo).  Na  sequência  a
palavra foi dada ao Senhor Francisco Soares Ferreira, o novo Chefe da Unidade Estadual do
IBGE no Tocantins, que tomaria posse no Cargo às vintes horas da mesma data no Auditório
da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  –  Seção  Tocantins  –  OAB/TO,  o  qual  abordou  a
operação Censitária que será realizada no País e convidou a todos os participantes para sua
posse  no  cargo.  Foi  exibido  um  vídeo  com  a  divulgação  dos  trabalhos  do  Censo
Demográfico 2010. O Presidente o IBGE retomou a palavra e fez um chamamento para a
cooperação  nos  trabalhos  do  Censo,  falou  sobre  a  Base  Territorial  que  esta  em
desenvolvimento, explicando a metodologia desse trabalho, ressaltando a importância da
divisão territorial dos setores censitários para que o recenseador possa adentrar todos os
domicílios de sua área de trabalho. Mencionou o uso do equipamento de coleta de dados
(PDA -  computadores  de  mão  que  serão  usados  na  coleta  de  dados)  e  justificou  a
inviabilidade do uso de netebook devido as suas características técnicas não se adequarem
aos  trabalhos  executados  pelo  recenseador.  Falou  da  dificuldade  de  cobertura  do
recenseador em encontrar os moradores que passam o dia fora do domicilio, sinalizou a
todos que o IBGE está oferecendo a oportunidade a esses moradores de responder ao
questionário  do Censo pela  Internet.  Falou sobre o conceito  de morador no domicílio  e
mencionou que todos os domicílios serão visitados e que apenas um morador da casa será
questionado, bem como quem será recenseado e quais são as questões levantadas pelo
questionário. O Senhor Eduardo P. Nunes falou ainda sobre a instalação de 7.000 postos de
coleta de informações onde o recenseador irá receber o suporte técnico para a transmissão
dos  dados  da  coleta.  No  Estado  do  Tocantins  haverá  362  pessoas  para  auxiliar  os
recenseador na transmissão dos dados coletados. O Presidente do IBGE está de olho nos
municípios emblemáticos quanto ao número de habitantes, pois estará dando importância a
obtenção dos dados nestes municípios. Apresentou as dificuldades que o IBGE vai enfrentar
na  coleta,  as  comparações  do  cadastro  de  endereços  do  IBGE  com  os  cadastros  de
domicílios do IPTU e da Saúde. Disse que as Comissões Censitárias irão avaliar as etapas
de  coleta  do Censo  Demográfico  2010.  O Presidente  encerrou  sua  fala  agradecendo a
participação  de  todos  na  2ª  Reunião  da  Comissão  Censitária  Estadual  do  Tocantins  –
CCE/TO. O Coordenador das Comissões Censitárias, Sr. Junqueira retoma a palavra e faz

Nossa missão:
“Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania”



       Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Unidade Estadual do IBGE em Tocantins – UE-IBGE/TO

108 Norte, Alameda 4, nº 38 – Plano Diretor Norte
77006-100 – Palmas/TO
Telefax: (63) 3215-1907

uma  abordagem  sobres  as  Comissões  que  o  IBGE  participa   na  área  da  Estatística
Agropecuária  e  então passa  a  palavra  ao Supervisor  da  Base  Territorial  do  IBGE/TO o
Senhor  Donizete  Marques,  o  qual  esclarece  a  todos  que o  IBGE no Estado já  poderia
divulgar  os mapas que os recenseadores estarão levando à campo para auxiliar  na sua
localização. A palavra é passada ao servidor do IBGE, senhor Lincon Rodrigo Henke que
falou sobre o processo seletivo do IBGE para Agentes Censitários, divulgou o quadro de
vagas no Estado, a faixa salarial e os locais de inscrições. Foi dito também que no Tocantins
haverá concurso público para os recenseadores com 1.177 vagas para trabalhar nos 139
municípios. O Presidente do IBGE voltou a comentar sobre a prorrogação do período de
inscrição para o 1º processo seletivo dos Agentes Censitários (ACR, ACM, ACS, ACI e ACA).
A Supervisora Administrativa e Chefe Substituta da UE/TO, Senhora Maria Aparecida de
Almeida Valadares, explanou sobre o cadastro de reserva, importante para formação de uma
lista de espera, principalmente para suprir com novos candidatos as vagas não ocupadas
nas  situações  de  desistência  dos  aprovados  ou impossibilidade  de  assumir  o  cargo.  O
Secretário  da  Agricultura,  Senhor  Sahium,  salientou  a  importância  da  divulgação  com
antecedência para um bom planejamento por parte do IBGE para a realização do Censo
2010. O representante da Secretaria Estadual de Planejamento – SEPLAN, Senhor Peterson
Santos, fez uso da palavra e abordou o Convênio de Cooperação do Governo Estadual com
o IBGE, de responsabilidade da SEPLAN, na questão do mapeamento no Estado. A palavra
foi passada ao Delegado Federal do Ministério de Desenvolvimento Agrário no Tocantins
-DFMDA/TO, Senhor Leontino de Sousa, que enalteceu a importância das parcerias para o
fortalecimento da agricultura familiar, estimulando o escoamento da produção do pequeno
produtor. O chefe da Agência do IBGE em Araguaína/TO,  senhor Fábio Arnaldo, fez sua
apresentação e se desculpou pelo atraso na chegada para a reunião, foi devido a viagem de
Araguaína-Palmas.  O  Chefe  da  Agência  do  IBGE  em  Dianópolis/TO,  senhor  Fernando
Cézar,  pediu  a  palavra  para  indagar  ao  Secretário  da  Agricultura  da  dificuldade  na
demarcação das áreas de divisa entre os Estados do Tocantins,  Bahia e Piauí o Secretário
respondeu que o Supremo Tribunal Federal tem que se pronunciar para poder solucionar
esse litigio. O representante da ELETRONORTE, senhor Pierre Arnond, pede a palavra e faz
uma abordagem sobre a importância da colaboração da ELETRONORTE e da Secretaria da
Saúde  nos  percursos  mais  longínquos  do  Estado  do  Tocantins.  A  representante  da
Secretaria de Estado da Saúde,  senhora Perciliana de Carvalho, afirma que a parceria da
Secretaria da Saúde estará sendo firmada com o IBGE, e que estará à disposição para
cooperação  nos  trabalhos  do  Censo  Demográfico  2010.  Fez  uma  abordagem  sobre  a
importância dos dados populacionais e se queixou da população flutuante que sobrecarrega
os  serviços  de  atendimento  da  Saúde  do  estado,  pessoas  que  não  fazem  parte  da
contagem populacional do IBGE no estado. Passou a palavra a senhora Thania Dourado,
representante da Secretaria Estadual de Educação, que se propôs cooperar na instalação
dos Postos de Coleta pois conta com 549 escolas estaduais em funcionamento no Estado. O
Senhor Marcos Jardim, da Diretoria da ARK Engenheira, Planejamento e Projetos, salientou
a importância da realização dos Censos para obtenção de dados para planejamentos. Os
representantes da UNITINS o professor Arison Pereira e da UFT o professor Joenes Mucci,
falaram da parceria com o IBGE e da importância das Comissões Censitárias. O Chefe da
Agência do IBGE em Tocantinópolis, Senhor Aldércio Gusmão fez uma abordagem quanto a
instalação das comissões Municipais de Geografia e Estatística – CMGE's na sua subárea
de atuação e que todos chefes dos executivos municipais se prontificaram em colaborar. A

Nossa missão:
“Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania”



       Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Unidade Estadual do IBGE em Tocantins – UE-IBGE/TO

108 Norte, Alameda 4, nº 38 – Plano Diretor Norte
77006-100 – Palmas/TO
Telefax: (63) 3215-1907

palavra  foi  dada  novamente  ao  Presidente  do  IBGE,  senhor  Eduardo  P.  Nunes,  que
esclareceu dúvidas quanto a limites do estado, do município e comparação dos cadastros do
IBGE com os da Eletronorte, Saúde e Educação e pediu uma integração desses cadastros
para comparações nas futuras reuniões das Comissões Censitárias. O Supervisor da Base
Territorial, senhor Donizete M. Galvão, disse que as áreas de litígios já estão sendo tratados
separadamente  desde  o  Censo  2000.  O  Coordenador  Operacional  do  Censo  2010  no
Tocantins,  senhor  Raimundo  Costa  Barbosa,  abordou  os  temas  sobre  a  mobilidade  da
população e o crescimento moderado da população e que essa equação se fecha com a
população local mais a imigração mais os nascimentos menos as mortes. O Presidente do
IBGE fez o uso da palavra agradecendo a participação de todos e passando uma cópia para
divulgação de uma carta ao senhor Francisco Soares Ferreira, Chefe da UE-IBGE/TO para
ser divulgada na próxima reunião. Não tendo mais nada a relatar, o senhor Francisco Soares
Ferreira agradece a presença de todos e em especial ao Governo do Estado do Tocantins
pela cessão do espaço e deu por encerada a reunião. E eu, Desirée Thommen Dias, lavrei a
presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.      

RELAÇÃO DE AUTORIDADES CONVIDADAS E PRESENTES NA SEGUNDA
REUNIÃO DA COMISSÃO CENSITÁRIA ESTADUAL DO TOCANTINS – CCE-TO

✔Governador do Estado do Tocantins
Carlos Henrique Amorim – Representado por:

✔Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins
             Raimundo Coimbra Júnior – Representado por: 

✔Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
Desembargadora Willamara Leila de Almeida –  Representado por:

✔Secretário Estadual do Planejamento - SEPLAN
José Augusto Pires Paula – Representado por: Peterson Dias Santos

✔Secretária Estadual de Educação – SEDUC
Leomar de Melo Quintanilha – Representado por: Thania Maria F. A. Dourado e
                                                                                Rozângela Maria de Souza

✔Secretário Estadual de Saúde – SESAU
Francisco Melquiades Neto – Representado por: Perciliana Joaquina Bezerra de Carvalho

✔Secretário Estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAGRO
Roberto Jorge Sahium

✔Reitor da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS
Osmar Nunes Garcia Neto – Representado por: Arison José Pereira

✔Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins – RURALTINS
José Elias Júnior – Representado por:

✔Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins – ADAPEC
Alberto Mendes da Rocha – Representado por:

✔Reitor da Universidade Federal do Tocantins – UFT
Alan Kardec Martins Barbiero – Representado por: Joenes Mucci
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✔Procurador Chefe - Procuradoria da República no Estado do Tocantins
             Álvaro Lotufo Manzano

✔Procurador-Geral de Justiça do Estado do Tocantins
Clenan Renaut de Melo Pereira – Representado por:

✔Coordenador Regional da ELETRONORTE no Estado do Tocantins
José Pierre Armond

✔Diretora da Organização Jaime Câmara
Fátima Regina Sousa Campos Roriz – Representado por:

✔Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário no Tocantins
Leontino Pereira de Sousa

✔Diretor Superintendente do SEBRAE
Paulo Henrique Ferreira Massuia – Representado por:

✔Presidente da Associação Tocantinense de Municípios – ATM
Valtenis Lino da Silva – Representado por:

✔Presidente da União dos Vereadores Tocantinenses – UVT
Gideon da Silva Soares – Representado por:

✔Presidente do Instituto Cidadania Amazônia
João Afonso Carvalho Ferreira

✔Diretor da ARK Engenharia, Planejamentos e Projetos
Francisco Tadeu Sant'anna Jardim – Representado por: Marcos Sant'anna Jardim

✔Presidente do Conselho Regional de Economia – CORECON/TO
Claudiney Henrique Leal da Cunha – Representado por: Francisco Viana Cruz

✔Representantes do IBGE:
- Eduardo Pereira Nunes – Presidente do IBGE;
- Francisco Soares Ferreira – Chefe da UE/TO;
- Maria Aparecida de Almeida Valadares – Supervisora Administrativa e Chefe Substituta UE/TO;
- Raimundo Costa Barbosa – Coordenador Operacional do Censo Demográfico 2010;
- Geraldo N. Junqueira Filho – Coordenador Estadual das Comissões Censitárias (CCE/TO e CMGE's);
- Donizete Marques Galvão – Coordenador da Base Territorial;
- Paulo Ricardo da Silva Amaral de Jesus – Supervisor de Disseminação de Informações;
- José da Guia Vieira – Subárea;
- Fábio Arnaldo Ozório dos Santos – Chefe da Agência do IBGE em Araguaína/TO;
- Erildo Vicente de Oliveira – Chefe da Agência do IBGE em Colinas/TO;
- Desirée Thommen Dias – Chefe Substituta da Agência do IBGE em Colinas/TO; 
- Fernando Cézar Rodrigues Póvoa – Chefe da Agência do IBGE em Dianópolis/TO;
- José Ribamar de Oliveira – Chefe da Agência do IBGE em Gurupi/TO;
- Máximo Levi Leite Gomes – Chefe da Agência do IBGE em Miracema/TO;
- Maria Francisca dos Santos Paollini – Chefe da Agência do IBGE em Porto Nacional/TO;
- Aldércio Diniz Gusmão – Chefe da Agência do IBGE em Tocantinópolis/TO;
- Lincon Rodrigo Henke – Analista Censitário – Gestão Infraestrutura do IBGE/TO.
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