
Porto Alegre, 12 de maio de 2022.

Ofício n.º 53/2022-BAN

Objeto: Pedido de informações - Auxílio Emergencial Gaúcho

Exmo. Sr. Governador:

Este mandato parlamentar acompanha com preocupação a demora no

pagamento do auxílio emergencial gaúcho para desempregados e microempresários. É sabido

que o cenário econômico não está favorável para esses grupos, que se veem buscando a

retomada de seus trabalhos com a diminuição da pandemia; contudo, ainda sofrem com os

efeitos do desemprego ou do aumento do preço de insumos, que prejudicam a todos.

Nesse contexto, o auxílio emergencial, ainda que insuficiente, poderia ser uma

ferramenta de mitigação da situação, contudo foi pago tão somente para os dois primeiros

grupos contemplados - mulheres chefes de famílias e empresas do simples nacional. Cumpre

referir que o anúncio do pagamento para o segundo grupo ocorreu em julho de 2021, ou seja,

há 10 meses - mesma data da última informação no site oficial do auxílio, que sequer está

sendo atualizado (2).

Não se desconhece a justificativa dada pelo Governo, de que estaria

aguardando a liberação de dados pelo INSS. Entretanto, entende-se que a demora já

ultrapassou o razoável, devendo esta Administração buscar alternativas.

Pelo exposto, REQUEREMOS, nos termos da LAI, as seguintes informações:



1. Em relação a cada um dos seguintes grupos de beneficiários, informar

(i) qual o número de contemplados e (ii) qual o quantum já pago até o

presente momento, apresentado-se ambos os dados mês a mês:

a. mulheres chefes de família;

b. empresas simples nacional;

c. microempreendedores individuais;

d. trabalhadores desempregados

2. Há cronograma estabelecido para os pagamentos faltantes? Se sim,

apresentar.

3. A plataforma de dados do INSS é a única base de dados possível de ser

utilizada? Se sim, explicar a razão.

4. Quais medidas estão sendo tomadas para sanar o problema da liberação

dos dados necessários?

(1) https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2022/05/sem-dados-au

xilio-emergencial-a-microempresarios-e-desempregados-segue-sem-data-de-liberacao

-cl2riydlm000u0167k5sgr9d8.html

(2) https://auxilioemergencialgaucho.rs.gov.br/inicial

Luciana Genro

Deputada Estadual
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