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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
REQUERIMENTO N.º
, DE 2019
(Da Sr.ª Jandira Feghali)

Requer a realização de Audiência Pública
para discutir os cortes do orçamento para
realização do Censo Demográfico 2020.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 255 a 258, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, que, seja realizada Audiência Pública para discutir
os cortes do orçamento para realização do Censo Demográfico de 2020.
Para tanto sugiro sejam convidados:
 Representante da Associação dos Geógrafos Brasileiros - ANPEGE;
 Representante da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Planejamento Urbano e Regional - ANPUR;
 Representante de entidade de prefeitos;
 Representante do Ministério da Economia.

JUSTIFICAÇÃO
Fomos surpreendidos pela notícia do corte de 25% do orçamento previsto para
a realização do Censo Demográfico 2020, com graves consequências na abrangência
do levantamento e na elaboração de políticas públicas, especialmente na área social.
O Censo Demográfico é muito mais do que um retrato numérico da população
brasileira, mas também de informações preciosas de suas características e suas
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condições de vida. Em última instância, é um espelho das necessidades dos
municípios brasileiros.
São informações imprescindíveis para que as gestões municipais orientem
suas políticas de forma eficiente e capaz de responder às demandas de seus cidadãos
e cidadãs. Sem este planejamento, corre-se o risco de alocar recursos onde não são
necessários com evidente prejuízo de outras ações.
Assegurar a execução do Censo Demográfico em sua totalidade é assegurar
que as informações por meio dele recolhidas norteiem pesquisas acadêmicas
essenciais à elaboração de políticas públicas. Mais do que isso, é a garantia de que
dados virão em benefício de toda sociedade, alvo da execução dessas políticas. No
caso das políticas de saúde, assistência e previdência social torna-se imperioso
garantir o acesso a essas informações, motivo pelo qual consideramos fundamental
discutir o efeito dos cortes anunciados.
Pelo exposto, solicitamos o apoio dos membros desta Comissão no
acolhimento do presente requerimento.

Sala da Comissão, em 17 de abril de 2019.
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