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O SR. PRESIDENTE (Felipe Carreras. PSB - PE) - Declaro iniciada a 2ª 

Reunião Extraordinária de Audiência Pública de 2021 da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

Esta reunião foi convocada com a finalidade de atender ao Requerimento nº 

4, de 2021, da Comissão Mista de Orçamento, de autoria do Deputado Felipe 

Carreras, aprovado na 2ª Reunião Deliberativa Extraordinária, em 3 de março de 

2021, para ouvir a Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a 

Dra. Susana Cordeiro Guerra, acerca do orçamento do IBGE no Projeto de Lei 

Orçamentária Anual para 2021, o PLN nº 28, de 2020. 

Informo que a reunião ocorre de forma semipresencial, podendo haver 

Parlamentares presentes no plenário e Parlamentares participando de forma 

virtual, através da plataforma Zoom. A convidada participará de forma virtual. 

Para melhor ordenamento dos trabalhos, comunico que, de acordo com o 

estabelecido no art. 93, inciso II, combinado com o art. 89, inciso I, do Regimento 

Interno do Senado Federal, a convidada disporá de 10 minutos, prorrogáveis, para 

sua exposição. De acordo com o art. 94, § 2º, do Regimento Interno do Senado 

Federal, os membros da Comissão poderão, terminada a apresentação, interpelar 

a oradora exclusivamente sobre a exposição. 

Conforme estipulado no art. 94, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno do Senado 

Federal, combinado com art. 256, § 5º, do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, os Srs. Parlamentares inscritos para interpelar a expositora poderão 

fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo 

a interpelada igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo 

prazo de 3 minutos. 

A lista de inscrição para o debate está aberta. 

Passarei a palavra à Sra. Susana Cordeiro Guerra, Presidente do IBGE, 

mas, antes, faço os cumprimentos e agradeço a presença do Deputado Capitão 

Wagner e da Deputada Carmen Zanotto. 
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Eu queria, antes de passar a palavra à Presidente do IBGE, falar aos que 

estão nos assistindo pela TV Câmara que é de extrema importância esta 

audiência pública. Nós estamos agora com um tema de bastante relevância sendo 

votado na Câmara dos Deputados, que é a PEC 186, a PEC do auxílio 

emergencial, mas é importante colocarmos luz sobre o que está sendo 

reivindicado pelo IBGE, pela Presidente Susana Guerra. Nós vamos ter neste ano 

o censo, que é a maior investigação estatística do nosso País. 

Eu volto a dizer aqui na Comissão Mista de Orçamento que é através do 

censo que todos os Governantes têm as orientações e o balizamento para os 

investimentos públicos, desde o Presidente da República, passando por Ministros, 

Governadores, Prefeitos. É o censo que orienta o Fundo de Participação dos 

Estados, o Fundo de Participação dos Municípios, os recursos destinados ao 

Sistema Único de Saúde. 

É primordial destacar que este censo será o mais importante da década, na 

medida em que nós estamos vivendo um estado de pandemia, a pior situação que 

o mundo vive no século, e, através do censo, que será realizado no segundo 

semestre deste ano, de forma presencial, nós vamos gerar empregos temporários 

para mais de 200 mil trabalhadores e trabalhadoras em nosso País. Eu sou do 

Nordeste brasileiro, assim como o Deputado Capitão Wagner, e será no Nordeste, 

Deputado Capitão Wagner, que haverá a maior empregabilidade com o censo, no 

que diz respeito a empregos temporários. 

Então, diante desse cenário, nós temos hoje uma grande oportunidade — 

uma grande oportunidade, repito — de ouvir uma grande e responsável técnica, 

uma profissional de muita qualidade que está à frente do IBGE, a quem eu 

agradeço pelo tempo e pela disponibilidade para expor os seus argumentos a fim 

de sensibilizar todos que fazem parte da Comissão Mista de Orçamento, os 

Deputados, as Deputadas, os Senadores e as Senadoras. 

Com a palavra a Dra. Susana Guerra, Presidente do IBGE. 
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A SRA. SUSANA CORDEIRO GUERRA - Boa tarde, Exmo. Sr. Deputado 

Felipe Carreras, na pessoa de quem eu gostaria de cumprimentar todos os demais 

Srs. Parlamentares que estão presentes aqui hoje. 

Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e poder expor a grande 

missão que está à frente do IBGE, que é o censo demográfico. 

Eu gostaria de agradecer ao Exmo. Sr. Deputado as palavras gentis, mas o 

mérito todo é da equipe do IBGE. Tem sido um verdadeiro orgulho, nesses últimos 

2 anos, poder estar à frente de uma instituição do calibre, da excelência do IBGE. 

É um orgulho todos os dias poder trabalhar com o corpo técnico de excelência que 

o IBGE tem há mais de 84 anos, um corpo técnico presente não só na sede, no 

Rio de Janeiro, mas também nas unidades estaduais, que eu costumo chamar de 

coração do IBGE, que são a linha de frente do trabalho de coleta de dados. Então, 

eu gostaria, primeiramente, de colocar aqui a minha apreciação e tremendo 

orgulho por estar à frente dessa bela instituição, que tem uma missão muito 

importante de manter a produção estatística e geocientífica do País. 

Com isso, se o Exmo. Sr. Deputado me permitir, eu vou expor uma 

apresentação muito breve sobre o censo. Depois, podemos abrir para perguntas. 

Eu posso prosseguir dessa forma, Deputado? 

O SR. PRESIDENTE (Felipe Carreras. PSB - PE) - Pode prosseguir, sim. 

Fique à vontade. 

A SRA. SUSANA CORDEIRO GUERRA - Então, eu vou compartilhar a 

apresentação. 

(Segue-se exibição de imagens.) 

O senhor enxerga a apresentação? 

O SR. PRESIDENTE (Felipe Carreras. PSB - PE) - Sim. 

Deputada Carmen Zanotto, V.Exa. está conseguindo enxergar a 

apresentação? 

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Não, Presidente. Ela não 

está na nossa tela. 
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O SR. PRESIDENTE (Felipe Carreras. PSB - PE) - Nós, junto com a nossa 

equipe técnica, estamos tentando colocá-la na tela. (Pausa.) 

Já está à disposição? A Deputada Carmen Zanotto consegue ter acesso? 

A SRA. SUSANA CORDEIRO GUERRA - Agora o senhor consegue ver? A 

Exma. Sra. Deputada Carmen Zanotto consegue ver? 

O SR. PRESIDENTE (Felipe Carreras. PSB - PE) - Nós conseguimos ver 

aqui, mas eu acho que a Deputada não consegue. 

Talvez a apresentação tenha que ficar na tela da Dra. Susana. 

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Isso. É preciso substituir a 

tela. 

O SR. PRESIDENTE (Felipe Carreras. PSB - PE) - A Dra. Susana precisaria 

substituir a sua tela, e nós contaríamos com o seu áudio para que os demais 

membros da Comissão pudessem ter acesso. (Pausa.) 

Estamos tendo a orientação aqui, Deputada Carmen, de que teria que passar 

aí na sua tela... 

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Presidente, eu vou 

acompanhando as falas da Dra. Susana. 

O SR. PRESIDENTE (Felipe Carreras. PSB - PE) - Apenas uma sugestão: aí 

na sua tela vai haver um campo que vai dar acesso à visualização. Com isso, nós 

podemos ter contato visual com a Susana e também acesso, em uma das salas, à 

apresentação da Presidente. 

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE (Felipe Carreras. PSB - PE) - Conseguiu? 

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Consegui. 

O SR. PRESIDENTE (Felipe Carreras. PSB - PE) - Ótimo, então. 

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Muito obrigada, 

Presidente. Muito obrigada, Dra. Susana. 
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O SR. PRESIDENTE (Felipe Carreras. PSB - PE) - Pode prosseguir, Dra. 

Susana. 

A SRA. SUSANA CORDEIRO GUERRA - Muito obrigada, Presidente. Muito 

obrigada, Exma. Sra. Deputada. 

Eu vou começar, então, se me permitirem, a apresentação. 

(Segue-se exibição de imagens.) 

Neste primeiro eslaide, eu apresento o censo como um todo, dando uma 

noção da magnitude e da complexidade dessa operação. Um diretor de censo 

uma vez falou que o censo é a maior operação de um país em tempos de paz. Por 

definição, o censo tem que ir a 71 milhões de domicílios e entrevistar um 

informante em cada um desses domicílios. 

São mais de 200 mil recenseadores que irão a campo fazer essa coleta de 

dados. Isso significa uma tremenda geração de empregos, como o Exmo. Sr. 

Deputado Felipe Carreras colocou no começo. Serão mais de 200 mil vagas de 

emprego no segundo semestre. 

Eu queria passar os próximos dois eslaides comentando aqui o impacto do 

censo nas transferências da União para os Estados e Municípios. 

Os dados de população, como o Exmo. Sr. Deputado colocou no início da 

apresentação, são utilizados para os repasses do FPE, do FPM e de outros 

recursos, como o CIDE-combustíveis e os fundos para o SUS e o SUAS, e 

também para a parte dos royalties. Então, se nós considerarmos os números de 

2019, nós podemos dizer que, do montante total de 396 bilhões de reais que 

foram repassados da União para Estados e Municípios, quase 65%, ou seja, 251 

bilhões de reais consideraram dados de população. Portanto, um montante 

significativo é repassado com base em dados de população, que advêm 

diretamente da operação censitária. 

Além do FPM e do FPE, o ICMS também utiliza o critério populacional para 

definição dos coeficientes de distribuição. Em 2019, por exemplo, foram 

repassados em torno de 89 bilhões de reais de acordo com critérios populacionais. 
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Também programas sociais, como o Bolsa Família e o BPC, utilizam 

variáveis que advêm do censo: renda e nível de pobreza no País. Olhando os 

números de 2019 desses programas, nós vemos que em torno de 93 bilhões de 

reais foram repassados pela União para Estados e Municípios. 

Com isso, nós podemos dizer da importância significativa do censo em 

termos de montante de recursos. 

Eu gostaria agora de passar para o impacto do censo nas políticas públicas 

do Município e, assim, então, tangibilizar o que essa operação representa na linha 

de frente de entrega de serviços públicos no Brasil. 

Se olharmos para o setor de educação, podemos dizer que, tendo dados 

demográficos por faixa etária localizados no espaço geográfico, nós podemos 

responder a várias perguntas que são de extrema utilidade para os Prefeitos: 

quantas escolas estão aqui neste Município? As escolas, em diferentes graus de 

ensino, atendem à população, atendem às demandas do Município? Os insumos 

escolares, como materiais e merenda, estão adequados à real demanda do 

Município? Então, o cruzamento de dados demográficos do censo com outras 

bases do Ministério da Educação nos dá essa foto completa de cada Município e 

ajuda os Prefeitos a realmente avaliarem, de forma granular, a real infraestrutura 

da educação. 

Passando para emprego e renda, nós vemos que o censo é a única pesquisa 

que fornece dados sobre educação e renda em âmbito municipal, tanto no setor 

formal quanto no setor informal. Como isso ajuda os Prefeitos? Isso os ajuda a 

avaliar as políticas vigentes de geração de emprego e renda em cada Município 

para verem se aquelas políticas de fato atendem as vantagens comparativas 

daquele Município, ou seja, as vocações daquele Município. 

Passando para a saúde, outro exemplo de setor muito relevante no 

momento, nós podemos dizer que o censo tem um espaço muito importante, 

inclusive neste contexto de pandemia. Primeiro, ele ajuda na identificação de 

grupo de risco por faixa etária. Ao cruzar dados do censo com dados do Ministério 
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da Saúde, do SUS, nós podemos identificar, por Município, de forma mais granular 

e desagregada, um grupo de risco, aquelas populações que estão mais 

vulneráveis, inclusive neste contexto de pandemia. Então, nós podemos planejar 

melhor, verificando se as unidades de saúde, se os hospitais, se toda essa cadeia, 

essa infraestrutura de insumos de saúde está atendendo à população daquele 

Município, de acordo com a vulnerabilidade de diferentes grupos de risco. 

Portanto, na saúde, similarmente ao que ocorre no caso de educação, de emprego 

e renda, o cruzamento das bases de dados do censo com outras bases de dados 

é muito importante, ajuda no planejamento da rede de saúde como um todo. 

Se, por um lado, podemos ver as comorbidades, os grupos de risco, por 

outro lado, a partir de um olhar para o domicílio, para as condições e a 

precariedade do domicílio, para as condições de saneamento, para as 

características do domicílio, podemos ver também a questão das doenças 

transmissíveis. Então, podemos ver não só os grupos de risco e as comorbidades, 

por um lado, mas também as doenças transmissíveis, para identificar a 

proliferação ou não dessas doenças. Ambos os aspectos são importantes num 

contexto mais amplo de saúde, num contexto mais amplo de pandemia e 

epidemias que estão ocorrendo no País. 

Os dados são fundamentais inclusive para a questão da vacinação, para 

determinar os insumos corretos, para as vacinas chegarem aonde devem chegar, 

de modo a atender, em cada Município, à demanda da população por faixa etária, 

visando, especialmente, os grupos de risco. 

Então, os dados são fundamentais no planejamento da infraestrutura, da 

rede de saúde, em parceria com todos os outros registros administrativos que já 

existem dentro do Ministério da Saúde e dentro de outras grandes organizações 

do País. 

Após falar da importância do censo para as transferências e para a 

implementação de políticas públicas, eu queria passar, rapidamente, pelo 

fundamento legal para a implementação dos censos no Brasil. O arcabouço legal 
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tem três principais vertentes. A primeira é a Lei nº 8.184, de 1991, que fala sobre a 

periodicidade do censo, que dever ser feito a cada 10 anos. A segunda é a Lei nº 

165, de 2019, que, de fato, congela os coeficientes do FPM nos valores de 2018 

até a próxima realização do censo. E a terceira é o acórdão com o TCU que, 

realmente, aborda os riscos de cancelamento e todos os riscos envolvidos num 

adiamento do censo — o censo já foi adiado do ano passado para este ano, 

conforme recomendações do Ministério da Saúde em função da pandemia. 

Após passar pela importância e a consequência significativa que o censo tem 

no planejamento das políticas públicas do País, eu queria passar ao restante da 

operação, colocando aqui para os Exmos. Srs. Deputados e Senadores onde o 

IBGE se encontra no planejamento e execução dessa operação, começando pelos 

insumos dessa operação. 

Nós estamos indo a campo com o cadastro de endereços mais bem 

atualizado do País. Esse cadastro contou com aperfeiçoamento contínuo pelas 

excelentes equipes técnicas do IBGE, que lançaram mão dos registros 

administrativos mais bem atualizados do País, fizeram um exercício de 

pareamento fantástico, adquiriram uma tecnologia e uma transferência de 

conhecimento durante esse processo. Então, foi feito um processo belíssimo para 

a atualização do cadastro de endereços. 

O segundo insumo que também é muito importante nessa operação é a base 

territorial, são os mapas. De fato, os recenseadores usam os mapas, acoplados 

aos endereços, para irem a campo e fazerem a coleta. 

A coleta é feita de forma totalmente digital, através de um dispositivo móvel 

de coleta parecido com um telefone. Os 200 mil recenseadores vão a campo 

munidos desse telefone, que está carregado com insumos que foram muito bem 

atualizados e trabalhados a partir do empenho incansável das equipes do IBGE, 

tanto as da sede quanto as das unidades estaduais — elas fizerem um esforço 

incansável ao longo da década para fazer essa atualização. 
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Eu queria passar ao modelo de coleta. Nesta coleta, nós teremos um modelo 

misto. Nós já tínhamos, em 2010, um modelo que contemplava a coleta 

presencial, que vai de domicílio em domicílio, e a coleta on-line. Agora, nós 

acoplamos a isso a coleta por telefone, o que veio muito em função dos desafios 

da pandemia. 

Tivemos uma diferença tremenda, ao longo deste último ano, no 

desenvolvimento da coleta por telefone. Lançando mão de cadastros de telefone 

que estão disponíveis publicamente, nós conseguimos mais telefones para 

conduzir essa coleta e ampliar mais o módulo de coleta mista. Então, temos o 

modelo presencial, o ir de porta em porte, e também temos a opção e a 

oportunidade de o cidadão responder pelo telefone ou on-line. 

Com isso, vem a questão da segurança. A questão da saúde e da segurança 

é o nosso norte no desenho do planejamento dessa operação, e tem sido assim 

desde o começo da pandemia. Estamos tratando essa questão com muita 

seriedade, com muita cautela e com muita serenidade. Vamos utilizar e estamos 

utilizando protocolos sanitários que vão atender às melhores práticas nacionais e 

internacionais. 

Esses protocolos sanitários estão sendo desenvolvidos de acordo com todas 

as recomendações das autoridades de saúde do País e também têm seguido um 

benchmarking nacional, com outros estudos, como o do TSE, que realizou 

grandes operações no País. Então, estamos aprendendo. Estamos seguindo o 

mesmo modelo de outros organismos que implementaram grandes operações em 

meio à pandemia, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e aprendendo com as 

experiências deles. 

Além desses rígidos protocolos, que todos os agentes que estiverem 

envolvidos na operação irão seguir, nós também vamos dar a todos os agentes 

equipamentos de segurança, EPIs, e todos vão utilizar esses equipamentos na 

realização do trabalho de campo. 
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Então, a saúde tem sido o nosso norte. Temos caminhado numa parceria 

contínua e frequente com o Ministério da Saúde, com o Centro de Operações de 

Emergência, dentro do Ministério da Saúde, com especialistas do TSE e com 

outros especialistas de fora da instituição, no Brasil e no exterior. 

A nossa cadeia de treinamento e capacitação daqueles que vão a campo 

também contempla esse norte e essa preocupação com a saúde e a segurança de 

todos os que estarão envolvidos nessa operação. Temos um modelo híbrido de 

ensino a distância acoplado às últimas etapas de treinamento presencial e 

também uma parceria com a Escola Nacional de Administração Pública — ENAP, 

para o desenvolvimento de um módulo focado em saúde. Então, a preocupação 

com a saúde já está inserida no treinamento daqueles que vão ir a campo. 

Finalmente, chegamos ao (ininteligível) de toda a experiência existente pelo 

corpo técnico de excelência do IBGE, que desenvolveu o Censo de 2010 e depois 

o Censo Agropecuário de 2017 e que vem utilizando tecnologias e metodologias 

que cada vez mais melhoram o monitoramento e a supervisão dessas operações. 

Mais uma vez, estamos aperfeiçoando essas metodologias e lançando mão 

de tecnologias de fronteira. Estamos com o estado da arte para conseguir 

controlar essa cobertura, ou seja, controlar em tempo real o nosso desempenho 

nessa coleta, e, ao mesmo tempo, melhorar cada vez mais a nossa supervisão 

desse trabalho. Essas metodologias e essas ferramentas tecnológicas vão nos 

ajudar em todas as fases da operação. 

Estamos também ancorados nas melhores práticas internacionais, com apoio 

do Fundo de População da ONU e de instituições parceiras, pares nossos, como o 

Departamento do Censo dos Estados Unidos e o instituto responsável pelo censo 

no México. Ambos implementaram suas operações com sucesso ano passado, em 

meio a uma pandemia. Tiveram dificuldades? Sim, mas num contexto em que 

sabiam muito menos do que sabemos hoje. Esses pares estão nos ajudando, 

estamos aprendendo, para que possamos ir a campo com essa tecnologia de 

estado da arte. Inclusive, o BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento tem 
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nos apoiado na realização dessa transferência de conhecimento entre outras 

instituições pares do IBGE no mundo. Então, estamos trabalhando com aqueles 

que estiveram na linha de frente realmente aperfeiçoando todos os modelos de 

monitoramento e de supervisão dessa operação tão importante e tão cara para o 

País, com o corpo técnico de excelência lançando mão de toda a sua experiência 

e acoplando a ela o acesso a essas novas tecnologias. 

Eu queria terminar dizendo que o IBGE caminha, como sempre caminhou 

nesses 84 anos, com o apoio de todos da instituição, que têm trabalhado de forma 

incansável para a manutenção da nossa produção estatística e geocientífica 

durante este período de extrema dificuldade. Mais uma vez nos encontramos à 

frente da missão de representar o elo mais fundamental da democracia, que é o 

elo da informação, da informação do cidadão com seu governante local. Não 

existe um elo mais fundamental para a nossa democracia do que a informação. 

Ela empodera o cidadão e ajuda aqueles que estão à frente do planejamento de 

políticas públicas em contextos de extrema adversidade, como nos encontramos 

neste momento no País. 

O IBGE continua cumprindo sua missão, com essa tradição de 84 anos, mas 

também inovando, como sempre. É com esse binômio que nós estamos 

ancorados nestes três pilares: modelo misto de coleta; tecnologia de fronteira na 

supervisão e no monitoramento da operação; e, por último, atenção e 

preocupação com a saúde e a segurança de todos aqueles envolvidos na 

operação, tanto os recenseadores do IBGE como aqueles que serão recenseados. 

Estamos muito atentos ao desenvolvimento desses protocolos, à testagem desses 

protocolos e à aplicação contínua desses protocolos nessa grande e complexa 

operação, que tem extrema importância para o planejamento das políticas 

públicas do nosso País. 

Com isso, eu termino a apresentação e me coloco à disposição de todos os 

Exmos. Deputados e Senadores presentes. 

Muito obrigada, mais uma vez, por esta oportunidade. 
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O SR. PRESIDENTE (Felipe Carreras. PSB - PE) - Obrigado, Dra. Susana, 

por essa belíssima e rica exposição, que é muito importante para todos nós da 

CMO. Quero parabenizá-la pela exposição e pelo trabalho à frente dessa 

importante e fundamental instituição, e estendo os parabéns a todos os 

competentes funcionários dessa instituição de tanto respeito e excelência. O que 

seria do Brasil se não fosse o IBGE? Muito obrigado, mais uma vez. Parabéns! 

Passo a palavra à querida colega Deputada Carmen Zanotto. 

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Muito obrigada, Sr. 

Presidente. Ao saudá-lo, saúdo também a Presidente da Comissão Mista de 

Orçamento, a nobre Deputada Flávia Arruda; a Presidente do IBGE, a Dra. 

Susana; e toda a equipe do IBGE. 

Perceber que o IBGE também está se reinventando neste momento de 

enfrentamento da pandemia é muito importante. E agregar modelo misto com os 

modelos tradicionais que nós tínhamos, com respeito à segurança sanitária para 

os recenseadores, para os domicílios que forem visitados, quer seja de forma 

presencial, quer seja por telefone ou on-line, vai ser muito importante, porque nós 

precisamos de um IBGE forte. 

Nós estamos na Comissão de Orçamento, que garante os recursos 

orçamentários necessários, e é a partir dos dados do IBGE que nós 

estabelecemos os repasses dos recursos financeiros ao conjunto de Municípios, 

por exemplo, na saúde. O mesmo ocorre em relação à pandemia: as vacinas são 

distribuídas conforme os critérios definidos e o número populacional. É com base 

nos dados do IBGE que muitas das ações são feitas no nosso País. Por isso, nós 

precisamos de um IBGE forte. 

Eu quero fazer um apelo à Dra. Susana, como autora da Lei nº 13.861, muito 

debatida no ano de 2019, que foi sancionada pelo Sr. Presidente da República 

com apoio da nossa Primeira-Dama, a Sra. Michelle Bolsonaro, e inclui as 

questões inerentes ao transtorno do espectro autista nos censos demográficos. 



 

CÂMARA DOS DEPUTADOS CD - 13 
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO – DETAQ 
 
CMO (Reunião, Audiência Pública) 11/03/2021 

 

 

Isso vai nos ajudar muito. As políticas públicas do País precisam estar baseadas 

em dados, são fortalecidas por eles. 

Eu quero aqui reforçar a importância de garantirmos um orçamento 

adequado para o IBGE a fim de que este possa também cumprir os demais textos 

legais. Destaco, em especial, tudo aquilo que já é papel do IBGE, agora 

agregando a questão do levantamento dos dados das pessoas com transtorno do 

espectro autista, pois só assim, repito, nós vamos poder ter políticas públicas 

fortes no nosso País. 

Quero destacar também, Sr. Presidente, que, em momentos de pandemia, 

como este que nós estamos vivendo, nós aqui na Casa tivemos que nos 

reinventar. Em vez de estar no plenário com V.Exa. neste momento, eu estou aqui 

no gabinete, para respeitar o momento de pandemia e reduzir a circulação de 

pessoas. 

Quero dizer que esta é mais uma oportunidade que nós temos de nos 

comunicar com a população e pedir que ela redobre os cuidados. Os 

investimentos que foram feitos na economia do País para que aqueles que mais 

necessitam pudessem ter acesso mais justo a uma cesta básica, como é o caso 

do auxílio emergencial, fazem parte também dos dados levantados pelo IBGE. 

Então, quero aqui agradecer mais uma vez a presença da Dra. Susana, 

fazendo este apelo: não deixe, por favor, de olhar no nosso próximo censo, de 

forma mista, como deverá acontecer, a questão do levantamento dos dados das 

pessoas com transtorno do espectro autista, assim como todos os demais dados 

importantes. 

Dra. Susana, aproveito este momento para fazer outro apelo. Acho que já é 

hora de discutir e aprimorar também os dados dos agentes comunitários de saúde, 

os dados das Secretarias Municipais de Saúde. Que nós procuremos uma forma 

de cruzar esses dados, garantindo, assim, mais informações daqueles que estão 

na ponta, na visita domiciliar, como é o caso dos nossos agentes comunitários de 

saúde. 
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Muito obrigada por estar conosco na nossa Comissão Mista de Orçamento 

na tarde de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Felipe Carreras. PSB - PE) - Muito obrigado, Deputada 

Carmen, por participar, por colaborar com a sua visão ampla, que só tem 

enriquecido esta Comissão e esta audiência pública. 

Passo a palavra à Presidente do IBGE, a Dra. Susana, para fazer sua 

consideração em relação ao comentário da colega Deputada. 

A SRA. SUSANA CORDEIRO GUERRA - Muito obrigada, Presidente, pela 

palavra. 

Gostaria, primeiramente, de agradecer à Exma. Sra. Deputada Carmen 

Zanotto pela presença dela nesta audiência e pelas gentis palavras. Gostaria de 

fazer um agradecimento em nome do IBGE. O mérito a que se referiu em suas 

palavras é todo das equipes do IBGE. Gostaria de deixar isso bem claro, porque 

essas equipes têm trabalhado de forma incansável durante este período de 

extrema dificuldade e adversidade. Então, gostaria que essas suas palavras gentis 

fossem reverberadas em todas as equipes técnicas. O mérito é todo das equipes 

técnicas do IBGE, na sede e no coração do IBGE, que são as unidades estaduais. 

Eu gostaria de agradecer mais uma vez a contínua luta que a Exma. Sra. 

Deputada tem feito em prol da lei que viabilizou a entrada do transtorno do 

espectro autista no censo. Essa pergunta vai ser feita. O IBGE tem uma agenda 

firme de inclusão, não só no censo, mas em todas as suas outras pesquisas. Nós 

temos um compromisso com essa agenda inclusiva. A senhora foi fundamental 

durante esse processo. Realmente, será uma honra para o IBGE conseguir 

levantar esses dados sobre o transtorno do espectro autista, que, neste momento, 

serão muito importantes no planejamento da saúde, da infraestrutura do setor de 

saúde. 

Também queria endereçar, rapidamente, o seu outro ponto, que é muito, 

muito vital para o planejamento da infraestrutura de saúde do País: essa interação 

entre o IBGE e o Ministério da Saúde no que diz respeito aos agentes 
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comunitários de saúde. Em torno de 200 mil agentes estão indo aos domicílios e 

levantando informações. Nós já temos conversado com as respectivas Secretarias 

do Ministério da Saúde de uma forma bem eficiente e pragmática para cruzar 

esses dados, para que tenhamos painéis interativos bem claros sobre os 

principais dados de saúde no âmbito dos Municípios. Então, esse ponto que a 

Exma. Sra. Deputada levantou é muito importante. Isso vai ser uma fonte de 

informação riquíssima e vai dar aos Prefeitos uma oportunidade única de 

planejamento e de revisão dessa infraestrutura de saúde, que é fundamental neste 

momento crítico de adversidade pandêmica no País. 

Obrigada, novamente, Exma. Sra. Deputada. 

O SR. PRESIDENTE (Felipe Carreras. PSB - PE) - Obrigado, Presidente. 

Eu quero agradecer a presença dos Deputados e Deputadas. Agradeço à 

Deputada Dorinha, à Deputada Alê Silva, que está participando de forma virtual, e 

ao Deputado José Nelto, que também nos brinda com a sua presença. 

Deputada Dorinha, nós assistimos a uma riquíssima apresentação da 

Presidente do IBGE, a Dra. Susana Guerra. É bom dizer a quem está nos 

assistindo que esta exposição estará disponível na página da CMO. Não só a 

apresentação, mas também o vídeo de toda esta audiência pública estarão 

disponíveis para quem quiser acessá-los. 

A Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende está com a palavra. 

A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - 

Presidente, quero só cumprimentar a Presidente Susana. Nós tivemos a 

oportunidade de conversar esta semana. Eu acho que nosso objetivo, como CMO 

e como Congresso Nacional, é reforçar o trabalho e dar condições para que ele 

aconteça. O IBGE realiza um trabalho importantíssimo, porque faz o levantamento 

seguro de todos os dados e informações para o planejamento de políticas públicas 

em todas as áreas. E, logicamente, sabemos da qualidade técnica. Eu acho que a 

nossa responsabilidade, como Comissão de Orçamento, é garantir minimamente 

condições para a realização do trabalho do IBGE. 
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No mais, quero só parabenizar, por meio da Presidente Susana, toda a 

equipe do IBGE e me colocar à disposição no exercício da CMO e do mandato. 

Parabenizo V.Exa. pela condução desta audiência pública. 

O SR. PRESIDENTE (Felipe Carreras. PSB - PE) - Muito obrigado, Deputada 

Dorinha, que é uma entusiasta e grande defensora da educação no Brasil. 

Vamos começar a fazer algumas perguntas. 

Algum membro da audiência pública gostaria de fazer mais algum tipo de 

questionamento à Dra. Susana? (Pausa.) 

A Deputada Carmen e a Deputada Dorinha acabaram de falar. 

Então, agradecemos o comparecimento a todas e todos. 

Agora é papel nosso sensibilizar os membros da Comissão Mista de 

Orçamento. Já falamos sobre a importância da manutenção do orçamento 

solicitado pelo IBGE na pessoa da Presidente Dra. Susana Guerra. Já falamos 

com a Presidente da Comissão, a Deputada Flávia Arruda. Vamos ter uma agenda 

também, na próxima segunda-feira, com o Relator, o Senador Marcio Bittar. 

Esperamos que todos os que estão nesta Comissão tenham sensibilidade e que 

possamos cumprir com o nosso papel e ter o orçamento garantido. 

Um grande abraço à Dra. Susana e a todos os colegas Parlamentares! 

Obrigado. 

A SRA. SUSANA CORDEIRO GUERRA - Muito obrigada, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Felipe Carreras. PSB - PE) - Eu declaro encerrada 

esta reunião de audiência pública. 


