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Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, VIII, do Regimento Interno da ALMT,
apresento Requerimento de Informação para ser enviado ao Governador do Estado de Mato Grosso, Sr.
Mauro Mendes, solicitando informações sobre o cartão SER Família Emergencial, especialmente nos
seguintes pontos: 

I - O Governo de Mato Grosso está efetuando o repassa corretamente as operadoras de cartão?; 

II - Se sim, qual o problema que as famílias não conseguem utilizar o cartão no momento das compras?; 

III - Quais as medidas que o Governo de Mato Grosso está realizando para resolver o problemas?; 

IV - O Governo tomará outra medida para auxiliar as famílias de baixa renda?; 

JUSTIFICATIVA

Chegou ao conhecimento deste parlamentar, através de reportagens e denúncias que o cartão SER família
emergencial distribuído pelo governo do estado de mato grosso, não está funcionando. 

O programa Ser Família Emergencial é um auxílio para famílias de baixa renda que passam dificuldades por
conta da pandemia da Covid-19. Abrangendo mais de 100 mil famílias em todos os municípios do Estado de
Mato Grosso.

Sendo criado para ter duração de três meses, mas foi prorrogado para cinco meses (de maio a setembro de
2021). As famílias recebiam R$ 150/mês. A partir de outubro de 2021, o SER Família Emergencial se tornou
Lei n.º 11.484/2021, permitindo a ampliação do programa para até dezembro de 2022. As famílias passam a
receber auxílio de R$ 200 a cada dois meses.

O auxilio é muito importante para as famílias de baixa renda no estado, é necessário que o Governo de Mato
Grosso tome medidas urgentes para corrigir o problema e as famílias possam fazer uso do dinheiro do
programa SER Família Emergencial.

Diante da gravidade da noticia acima, apresento Requerimento de Informação a ser enviado ao Governo do
Estado de Mato Grosso, Sr. Mauro Mendes, solicitando informações sobre o cartão SER Família
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Emergencial, especialmente nos seguintes pontos: 

I - O Governo de Mato Grosso está efetuando o repassa corretamente as operadoras de cartão?; 

II - Se sim, qual o problema que as famílias não conseguem utilizar o cartão no momento das compras?; 

III - Quais as medidas que o Governo de Mato Grosso está realizando para resolver o problemas?; 

IV - O Governo tomará outra medida para auxiliar as famílias de baixa renda?; 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Fevereiro de 2022

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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