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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

A Vereadora que a presente subscreve, componente do Poder Legislativo, com assento
nesta Casa, membro titular da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, no uso das
prerrogativas legais que lhe são atribuídas e amparada no artigo 137 e 138  do  Regimento
Interno, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado ao homenageado a seguinte...  

MOÇÃO Nº 22/2021

O Poder Legislativo de Campos Novos - SC vem, por meio de um dos seus
representantes legais, a Vereadora Celina Maria Manfroi Cassiano Barros, REPUDIAR o novo
adiamento do CENSO DEMOGRÁFICO do IBGE que iria ocorrer neste ano. 

É com grande tristeza que venho por meio deste repudiar o corte dos recursos para
realização do Censo Demográfico em 2021. Este que deveria ocorrer a cada 10 anos, foi adiado no
ano de 2020 em razão da pandemia da COVID-19, e novamente postergado em 2021 diante da falta
de previsão orçamentária. As consequências do adiamento do Censo são inúmeras, vez que são os
dados censitários que norteiam as políticas públicas brasileiras, a distribuição de recursos aos
Munícipios, bem como o planejamento dos investimentos nos contextos federal, estadual e, muitas
vezes, também municipal.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) aprovada em Julho/2021 estabeleceu o Censo
Demográfico 2022 como uma das prioridades. Solicita-se que sejam destinados recursos suficientes
para a sua realização e integral apresentação de dados neste novo prazo.

Sala das Sessões, em 03/08/2021.

Celina Maria Manfroi Cassiano Barros
Vereadora PSD

Marciano Dalmolin
Presidente da Mesa
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