REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº

, DE 2019

(Do Sr. MARCELO CALERO)

Requer informações ao Ministro de
Estado da Economia, Sr. Paulo Roberto
Nunes Guedes, sobre as notícias de cortes
orçamentários no Censo 2020.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª., com base no art. 50 da Constituição
Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno que, ouvida a
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Economia, Sr. Paulo
Roberto Nunes Guedes, no sentido de esclarecer esta Casa quanto as notícias
que têm sido veiculadas de que haveria cortes orçamentários na programação
de realização do Censo 2020, nos seguintes termos:

1) Quais estudos foram realizados para viabilizar os possíveis
cortes ao orçamento do Censo de 2020?
2) Caso confirmado, os cortes podem atingir a metodologia e a
quantidade de questões constantes nas pesquisas dos
recenseadores? Como isso afetará a coleta de informações e
a base de dados, fonte fundamental para a formulação de
políticas públicas?
3) Caso ocorra corte orçamentário, a coleta de informações sobre
a população com deficiência e a população idosa serão
mantidas no Censo 2020?
4) Fundos e legislações atuais dependem dos dados do Censo
do IBGE para funcionar. A Lei das Cotas, os programas de
transferência de renda, a distribuição de royalties do petróleo,
as políticas para pessoas com deficiência, as políticas
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habitacionais, o planejamento urbano, o mercado de trabalho,
entre outros, serão impactados pelos possíveis cortes. Como
se dará a continuidade das políticas públicas para as áreas
acima especificadas?
5) Os possíveis cortes ao orçamento podem impactar a coleta de
Informações sobre minorias e comunidades tradicionais, em
especial LGBTI+, mulheres, negros, quilombolas, população
indígena e população ribeirinha?
6) Os cortes também vão afetar o treinamento dos pesquisadores
que coletam as informações da população?
7) Há previsão de recortes estatísticos sobre o segmento
produtivo de cultura/economia criativa?

JUSTIFICAÇÃO
Embora não tenha havido confirmação oficial a respeito,
tivemos conhecimento por meio de notícias na imprensa de que a realização do
Censo 2020 estaria ameaçada diante da possibilidade de cortes orçamentários
realizados pelo Ministério da Economia.
Queremos crer que tais notícias não devem ter fundamento. A
realização do Censo 2020 é essencial até mesmo para o próprio Ministério da
Economia, que não pode conduzir os rumos econômicos deste País às cegas,
sem saber o grau de eficácia (ou ineficácia) das políticas públicas adotadas.
Uma análise rápida do custo-benefício (aliás, algo muito caro
aos economistas) provaria facilmente que os supostos cortes não fazem
nenhum sentido. O volume de recursos públicos gastos para a realização deste
levantamento, quando comparado com os desastres que podem se abater
sobre a economia nacional, mostra o caminho mais sensato a ser trilhado:
realizar normalmente o Censo 2020.
Os desastres que podem se abater sobre a economia nacional
em caso contrário são inaceitáveis. Precisamos estar alertas para evitar que
isso aconteça.
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Por

estes

motivos,

esperamos

ver

aprovado

Requerimento de Informações.

Sala das Sessões, em

de

Deputado MARCELO CALERO

de 2019.

presente

