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Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido
o Soberano Plenário, que registre nos anais"MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO", na forma:

"A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento público a Associação
Comercial e Empresarial de Cuiabá - ACC, na pessoa do Ilustríssimo Presidente, Senhor Jonas Alves de
Souza, pela realização da Campanha “Acertando suas Contas 2013”, nos dias 17 a 24 de agosto do corrente
ano”. 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Agosto de 2013

 

Emanuel Pinheiro
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O lançamento da edição 2013 da campanha nacional "Acertando suas Contas", considerada a maior ação do
País para promoção da sustentabilidade do crédito, será realizado do dia 17 ao dia 24 em Cuiabá e em mais
17 cidades do Mato Grosso, simultaneamente. Em parceria com a Federação das Associações Comerciais e
Empresariais do Estado de Mato Grosso (Facmat), a Boa Vista Serviços (BVS), administradora do SCPC
(Serviço Central de Proteção ao Crédito), leva aos mato-grossenses a iniciativa voltada para a renegociação
de dívidas e à adesão ao cadastro positivo.

O programa chega à região com uma série de novidades. Além da comodidade para os consumidores de
receberem atendimento na própria cidade, as associações oferecerão mais apoio às demandas dele. Além
da estrutura física, destacarão equipes para apoiar o consumidor na procura do melhor acordo para suas
pendências financeiras e oferecerão oportunidade de adesão ao cadastro positivo.

Para o presidente da Facmat, Jonas Alves de Souza, a campanha é uma oportunidade única para o
consumidor restabelecer o seu crédito no mercado: "Além da resolução das pendências financeiras, também
há foco na educação financeira familiar para evitar a inadimplência no futuro", afirma. 

Nesta edição, ao consultar o CPF no posto do SCPC, o consumidor receberá relatórios com informações
sobre débitos existentes, e será avisado quais empresas participam e as possibilidades de renegociação em
condições especiais. Também haverá palestras de orientação e as entidades serão treinadas pelo programa
de Educação Financeira da Boa Vista Serviços. 

O formato da campanha nacional nasceu em 2010 e foi aprimorado para mais cidades no País promoverem
negociação de dívidas entre consumidores e empresas em um contexto de educação financeira. 

No ano passado, o programa esteve em 15 cidades de sete Estados e seus resultados superaram as
expectativas: 500 empresas e bancos participantes e  420 mil famílias  orientadas. 

Apenas na ação de encerramento, realizada no Memorial da América Latina, em São Paulo no início de
dezembro, foram atendidas 120 mil famílias e facilitadas 80 mil renegociações de dívidas. Além disso, foram
distribuídas 150 mil cartilhas de orçamento doméstico e realizadas 100 palestras de educação financeira. 

Serviço

Lançamento da campanha nacional "Acertando suas Contas" – dia 17, às 9h00, na Associação Comercial e
Empresarial de Cuiabá: Rua Galdino Pimentel, 14, 2ª sobreloja – Palácio do Comércio – centro – Cuiabá –
MT. A campanha vai até 24/08.

Roteiro

Confira as cidades mato-grossenses que participarão do programa da BVS:

Aripuanã

Barra do Bugres

Cáceres

Cuiabá

Diamantino

Campo Novo do Parecis

Campo Verde

Colíder



Lucas do Rio Verde

Guarantã do Norte

Nova Mutum

Peixoto de Azevedo

Pontes e Lacerda

Primavera do Oeste

Rondonópolis

Sinop

Sorriso

Tangará da Serra

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Congratulação e que seja enviada a
Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá - ACC, na pessoa do Ilustríssimo Presidente, Senhor Jonas
Alves de Souza, pela realização da Campanha “Acertando suas Contas 2013”, nos dias 17 a 24 de agosto do
corrente ano. No seguinte endereço: ACC, Rua Galdino Pimentel, 14, 2ª Sobreloja, Edifício Palácio do
Comércio, Cuiabá – MT, CEP: 78005-200.
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