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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 Prefeitura
Municipal de Cuiabá, na pessoa do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Mauro Mendes Ferreira, pelo
lançamento do Plano Cuiabá Sem Miséria, no dia 20 de agosto do corrente ano”.     

 

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

 

Emanuel Pinheiro
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

 

A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, participou nesta terça-feira (20),
às 11h (horário de Brasília), do anúncio oficial do Plano Cuiabá Sem Miséria, com assinatura de Decreto pelo
Prefeito da capital mato-grossense.

A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo (PT), lançou na manhã da terça
(20) o programa Cuiabá Sem Miséria, exaltando o Bolsa Família e lembrando que agora, com mais esta
complementação, os programas sociais do governo federal terão ainda mais efetividade. “O governo federal
paga tudo para as pessoas na miséria desde um curso técnico na sua integralidade, até lanche e transporte.
Cabe aos governos municipais a mobilização, a intermediação de mão-de-obra para a inserção das famílias
em extrema pobreza nos programas sociais”, frisou.

Questionadas sobre investimentos de base, ações do governo federal para acabar com a dependência desta
parcela da população e incentivá-la a caminhar com as próprias pernas, a ministra citou como exemplo os
programas Pronatec, o Micro Empreendedor Individual e a Cooperativa de Costureiras. Tereza Campelo
defendeu que só há uma forma de tirar a pessoa da miséria, com renda, com oportunidades e serviços
públicos. “A população quer trabalhar e o Pronatec é um grande exemplo disso”, afirmou.

O prefeito Mauro Mendes (PSB) destacou que com o programa Cuiabá Sem Miséria, o Executivo fará
políticas articuladas junto com o governo federal e estadual. “Junto com todas as secretarias e ministérios,
para promover as oportunidades para que essas pessoas possam construir um futuro com dignidade”, frisou.
Em Cuiabá 3 mil pessoas e em Mato Grosso 100 mil vivem nessas condições. Essas famílias têm renda per
capita de até R$ 70. Elas receberão complementação de renda, seja beneficiária ou não de outros
programas sociais, e terão a oportunidade de qualificação.

No mesmo evento, houve também a cerimônia de formatura de mil alunos dos cursos do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) voltados ao público do Plano Brasil Sem Miséria, em
Cuiabá (MT).

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Congratulação e que seja enviada a
Prefeitura Municipal de Cuiabá, na pessoa do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Mauro Mendes Ferreira,
pelo lançamento do Plano Cuiabá Sem Miséria, no dia 20 de agosto do corrente ano. No seguinte endereço:
Prefeitura Municipal de Cuiabá, Praça Alencastro, 158, Centro Cuiabá – MT, CEP: 78005-906.
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