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Autoriza  o  Poder  Executivo  a  disponibilizar
vale-gás - GLP (gás liquefeito de petróleo) para
à s  f a m í l i a s  e m  s i t u a ç ã o  d e  m a i o r
vulnerabilidade social no âmbito do Estado de
Mato  Grosso,  em  face  da  pandemia  de
COVID-19.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a distribuir vale-gás GLP (gás liquefeito de petróleo) para auxílio às
famílias em situação de maior vulnerabilidade social no âmbito do Estado de Mato Grosso, enquanto
perdurar a emergência e estado de calamidade pública.

Parágrafo único. A aquisição a que se refere o caput deste artigo dar-se-á junto às distribuidoras de gás que
atuam no Estado de Mato Grosso, observado o procedimento excepcional previsto em Lei.

Art. 2º Decreto do Poder Executivo poderá definir os limites, a forma e as condições para a distribuição dos
vales-gás entre as famílias beneficiárias do bolsa família e/ou cadastradas no CadÚnico e/ou em outros
programas sociais.

Parágrafo único. Decreto do Poder Executivo poderá criar e realizar o pagamento, por intermédio de vale-gás,
abrangendo o máximo de famílias em situação de vulnerabilidade social, e em valor equivalente a uma
recarga mensal de um botijão de 13 kg (treze quilos).

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das disposições orçamentárias
próprias.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar a emergência e
calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19.
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Diante da crise econômica causada pela pandemia do Coronavírus, é necessária a aprovação de normas
específicas com efeitos excepcionais, de forma a dotar o Estado de recursos legais, de forma rápida e eficaz,
para atender às necessidades urgentes da população tendo em vista a redução das expectativas de renda e
para diminuir os impactos, e em especial os mais vulneráveis.

O preço do botijão de gás de cozinha, de 13 kg, fechou o ano custando quase 100,00 reais em Mato Grosso.
Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), é o mais caro do Brasil.

Em comparação com outros Estados, os comerciantes de Mato Grosso estão vendendo o gás de cozinha até
R$ 31,49 mais caro do que é comercializado no Rio de Janeiro (Estado com menor preço médio do país,
valor de R$ 65,41).

A ANP não divulgou os preços por municípios, mas Sinop, em algumas revendedoras, chega até R$ 120,00.

O vírus está se espalhando de forma muito rápida e se faz necessária uma resposta ágil para a população
mato-grossense que espera de seus governantes medidas eficazes para diminuir os impactos causados na
economia e na sociedade.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Abril de 2021

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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