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Concede o Título de Cidadão Matogrossense ao
senhor Werley Silva Peres.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Conceder o Título de Cidadão Matogrossense ao senhor Werley Silva Peres.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua  publicação.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa na modalidade de Projeto de Resolução com objetivo de homenagear o
senhor Werley Silva Peres, conhecido como Dr. Peres, por sua contribuição ao Estado de Mato Grosso.

Casado com Ana Carolina, pai de Daniel e Júlia. Natural de Uruaçu, estado de Goiás, em 1975. Filho de
Sebastiana Silva Peres, professora do primário, e Valdivino Correia Peres, locutor de rádio. Cresceu na
periferia de Uruaçu, no bairro São Vicente, onde morou até 18 anos.Fez o ensino médio no Colégio Nossa
Senhora Aparecida. Mudou-se para Goiânia - GO, para fazer cursinho. Foram longos 5 (cinco) anos ralando
muito (estudando), para passar em uma Universidade Federal. Em 1988 fez o vestibular na UFMT e em
janeiro de 1999 saiu o resultado que tinha passdo . No dia 31/01 do mesmo ano, foi considerado por ele, o
marco de sua vida. Um sonho que para todos parecia impossível, mas que nunca deixou de acreditar,
formando-se para Médico, em 5 de janeiro de 2005.

Logo após sua formatura foi trabalher em Alto Garças, podendo conhecer por dentro a gestão SUS, se
tornando vice presidente do Conselho Municipal de Saúde. Em 2005 voltou para Cuiabá, se especializando
em Medicina de Família e Comunidade. Em 2010 fez uma pós graduação em psiquiatria. Foi Diretor Clínico
do Hospital Adauto Botelho, entre 2007 à 2009.  Foi professor substituto e voluntário da Faculdade de
Medicina da UFMT, entre 2007 à 2013. Foi Diretor do Sindimed e vice presidente do mesmo sindicato.

Em 2012, após disputar eleição para vereador, obteve 2.217 votos, sendo diplomado como Primeiro
Suplente. Em 2014, assumiu o cargo de Secretário de Saúde de Cuiabá, realizando em um ano de gestão,
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116 licitações, dentre elas, duas UPAS ( Verdão e Pedregal ), o novo HMC, equipamentos e a reforma do
São Benedito. Inaugurou o Centro de Distribuição de Medicamentos em novembro de 2014, Reformou
dezenas de UBSs. Realizou o concurso para Agentes Comunitários e Agentes de Endemias e para outras
áreas da Saúde. Ampliou a Ouvidoria do SUS e equipamentos nas Universidades, com máquinas e
computadores novos e, com a implantação do SISREG.  Deu início a reforma da pediatria do PSMC com a
ampliação de leitos modernos e equipados. Pegou a gestão com 31 milhões de déficit em janeiro de 2014 e
entregou com pouco mais de 200 mil de déficit. 

Em setembro de 2015, assumiu a Secretaria Adjunta do Estado de Mato Grosso, e ajudou na coordenação
operacional da Caravana da Trasformação. Em janeiro de 2017, retornou suas atividades em consultório.
Atualmente atua como médico do Sistema Prisional e na UPA da Morada do Ouro. Sempre se dedicou a
projetos voluntários, sendo o último deles, O Ribeirinho Cidadão, entre 2016 à 2019. 

Sempre diz: " eu nasci para cuidar de gente, porque gente me faz mais gente".

Por estas considerações, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso, proponho a
concessão do Título de Cidadão Matogrossense ao Sr. Werley Silva Peres.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Maio de 2020

 

Nininho
Deputado Estadual
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