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OFÍCIO Nº 84/2022/UE/REGISTR/SP/IBGE.
Registro, 12 de agosto de 2022.
À Sua Excelência o Senhor
NELSON RAMOS DE LIMA FILHO
Presidente da Câmara Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE IPORANGA
Avenida Iporanga , 112 - Centro
18.330-000 - IPORANGA - SP - BRASIL
Assunto: Divulgação do Censo Demográfico 2022

Senhor Presidente da Câmara Municipal,
O Censo 2022 iniciou sua coleta no dia 1º de Agosto. Até o final de Novembro, todas as
localidades de todos os municípios do país receberão a presença de um dos Agentes do IBGE.
É a principal pesquisa do país, e vai de porta em porta levantando informações que subsidiam o
planejamento de políticas públicas, a nível municipal, estadual e federal. Além de efetuar a
contagem da população, o Censo levanta informações importantes sobre os diversos temas a
nível municipal.
É somente através da participação consciente da população que conseguiremos obter
informações importantes para o conhecimento da realidade de cada município do Brasil. O
Censo conta com a colaboração e da receptividade dos moradores, para que abram suas portas
e recebam os Recenseadores e Supervisores do IBGE.
Para tanto, solicitamos respeitosamente a divulgação desses materiais informativos e de
divulgação do Censo 2022 através dos canais da Câmara Municipal.
Aproveitamos também para encaminhar os Questionários aplicados estatisticamente nas
residências, em anexo, para elucidar melhor as questões que estão sendo levantadas pelo
Censo esse ano, e que serão divulgadas futuramente a nível municipal.
O Censo é coordenado pelo IBGE, Fundação Pública vinculada ao Ministério da Economia, e
seus resultados serão divulgados de forma pública e gratuita para toda a sociedade. Também é
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importante ressaltar que o Censo não divulga dados individualizados, e todos os dados
fornecidos são protegidos pelo sigilo da Lei 5534/68. A identidade dos recenseadores e
supervisores pode ser verificada pelo QR Code presente nos coletes dos Agentes do IBGE, pelo
telefone 0800-721-8181 ou pelo site respondendo.ibge.gov.br.
Permanecemos à disposição, também pelo e-mail gustavo.fermiano@ibge.gov.br e pelo
telefone ou Whatsapp (13) 98218-0168, e externamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

GUSTAVO JOSE FERMIANO
Assistente Técnico - Campo
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Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO JOSE FERMIANO, Assistente Técnico, em 12 de Agosto de
2022, às 16:50:52, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de
Novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf informando o código verificador
7061278626923788002 e o código CRC B48D647A.
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