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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 à Secretaria de
Estado de Trabalho e Assistência Social, na pessoa da Excelentíssima Secretária, Roseli de Fátima Meira
Barbosa, pela entrega de veículos para o Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), nos municípios que compõem o polo de Tangará da
Serra e nos municípios que compõem o polo de Diamantino, no dia 16 de agosto do corrente ano”. 
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JUSTIFICATIVA

O Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social vem superando
a situação de extrema pobreza da população em todo o território mato-grossense, por meio da integração e
articulação de políticas, programas e ações, conforme estabelecido no Decreto nº 590 de 08 de agosto de
2011, que regulamenta o Plano Estadual Mato Grosso Sem Miséria.

Objetivando viabilizar o atendimento das comunidades que se encontram em vulnerabilidade social e
daquelas que estão em situação de extrema pobreza, residentes em áreas com espalhamento ou dispersão
populacional devido às características naturais específicas, como áreas rurais, comunidades indígenas,
quilombolas, calhas de rios, assentamentos, dentre outros, o Estado está cedendo veículos destinados a
atender os CRAS e os CREAS dos municípios do Estado.

No dia 16 de agosto, foram entregues 15 veículos aos municípios que compõem o polo de Tangará da
Serra/MT, no município de Tangará da Serra e 10 veículos aos municípios que compõem o polo de
Diamantino, no município de Diamantino/MT.

Na oportunidade, também foram assinados os termos de cooperação técnica entre Estado e municípios para
a expansão do programa de qualificação profissional Mulheres Empreendedoras.

Para Roseli Barbosa, Mato Grosso vive um momento único em que os investimentos em infraestrutura
caminham lado a lado com o desenvolvimento social. “São inúmeras as obras estruturantes no Estado de
Mato Grosso como um todo, que somados com os investimentos na área social deverão melhorar de forma
significativa a qualidade de vida da população mato-grossense. Essa é nossa missão!”, ressaltou Roseli.

O roteiro de visitas aos pólos regionais vai ter continuidade nas próximas semanas até a totalidade da
entrega de veículos para os CRAS e CREAS dos 141 municípios mato-grossenses, paralelo ao
desenvolvimento de mais ações com o foco no desenvolvimento de Mato Grosso.

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Congratulação e que seja enviada à
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, na pessoa da Excelentíssima Secretária, Roseli de
Fátima Meira Barbosa, pela entrega de veículos para o Centro de Referência Especializado da Assistência
Social (CREAS) e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), nos municípios que compõem o polo
de Tangará da Serra e nos municípios que compõem o polo de Diamantino, no dia 16 de agosto do corrente
ano. No seguinte endereço: Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, Centro Político
Administrativo, Cuiabá – MT, CEP: 78050-970.
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