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O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) – Senhoras e senhores, bom dia! 

Tendo em vista o horário marcado da Audiência Pública, fazendo uma análise, até 

em respeito aos que vieram, eu gostaria que levantasse a mão só quem veio para participar da 

Audiência Pública. (PAUSA). Sete pessoas.  

Nós fizemos a seguinte análise, conversando com o Secretário José Rodrigues, 

analisar com vocês se podemos... Nós vamos votar a Lei Orçamentária provavelmente em janeiro do 

ano que vem.  

Quero agradecer a Maria de Lourdes de Souza, Coordenadora Regional da 

Associação dos Municípios do Araguaia; a Hélia Mello, Secretária Municipal de Assistência Social 

de Chapada dos Guimarães; a Josiane Maiara dos Santos Freitas, Assistente Social, neste ato 

representando a Secretaria Municipal de Assistência Social do Vale do São Domingos; a Euzi 

Ferreira Martins; a Cristiane Vieira de Araújo, Secretária Adjunta Municipal de Assistência Social 

do Vale de São Domingos; ao Luiz Gonzaga, Presidente de Obras Sociais Anália Franco, de Cuiabá, 

e o meu amigo Jader. 

Eu acho que fica comprometido, devido à quantidade de pessoas, realizar esta 

Audiência Pública na data de hoje, até porque é transmitida pela TV Assembleia Legislativa. 

Nós mandamos convite a todas as prefeituras do Estado de Mato Grosso, a todos 

os Deputados, às Secretarias de Assistências Sociais, no sentido de fazer um grande evento, mas 

acredito que, ainda, podemos trabalhar melhor esta data, marcar uma nova agenda para discutirmos 

isso e voltar a fazer esta Audiência Pública que consideramos de tamanha importância. 

A nossa preocupação é muito grande com relação a isso. Esse corte que o Governo 

Federal tenta impor para os Estados vai ser significativo, a sociedade vai sentir a diferença no ano de 

2018. É uma preocupação intensa e nós sabemos que hoje, de certa forma, o Governo Federal já tem 

atrasos com o Governo do Estado com relação aos repasses dos recursos, aproximadamente uns 35 

milhões, por aí, mas de 35 milhões, juntando 2016 e 2017.  

Nós estamos com uma preocupação muito grande com relação a isso. Imagina no 

corte oficial, ainda, para os municípios.  

Então, estamos muito preocupados com isso e eu vou elaborar uma data melhor. 

Nós temos todos os registros de vocês aqui e faremos um evento maior para que possamos, inclusive 

com a orientação do José Rodrigues, convocar a Bancada Federal nossa, dos nossos Deputados 

Federais de Mato Grosso, para que possam estar aqui para reunirmos e fazer a Audiência e levar até 

eles todos os conhecimentos que estamos tendo com relação a isso e trazê-los, também, à discussão.  

Ok, pessoal? Pode ser? 

Então, agradecemos a todos vocês. Muito obrigado pela presença!  
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O José Rodrigues gostaria de falar alguma coisa antes? (PAUSA). Vou passar a 

palavra ao José Rodrigues 

O SR. JOSÉ RODRIGUES ROCHA JÚNIOR – Bom dia, senhores e senhores! 

Quero agradecer, Deputado Wagner Ramos, pela sua sensibilidade. Deputado que 

tem a sua assessoria acompanhando o Fórum Estadual que nós instituímos de Assistente Social no 

Estado de Mato Grosso, que tem realizado um brilhante trabalho e nos auxiliou na construção desta 

Audiência Pública.  

Eu tenho certeza que por estarmos no final do ano, já estamos perto do natal, as 

pessoas estão com a cabeça em outros compromissos, familiares, hoje é uma sexta-feira, então, 

certamente, acabou comprometendo a participação da nossa população nesta importante Audiência 

Pública. Mas não tenho dúvida que esse é um tema que não vai se esgotar daqui até janeiro próximo 

e precisamos continuar trabalhando nessa direção, até porque o orçamento é uma peça que pode 

sofrer alterações durante o exercício. Precisamos continuar trabalhando na direção que o Governo 

Federal recomponha o orçamento da assistência social e faça o repasse para os municípios manterem 

a estrutura existente na assistência para não prejudicar a população mais pobre e vulnerável do 

Estado. 

Quero agradecer a presença dos nossos companheiros, da sociedade civil, da 

Secretaria de Estado de trabalho, da Associação dos Municípios, da Secretaria de Ciência e 

Tecnologia, de toda assessoria da Assembleia Legislativa, que não mediram esforços para que 

pudessem estar aqui no dia hoje. 

Eu espero que possamos também contar na Audiência Pública, no ano vem, com a 

presença dos nossos Parlamentares federais que são os nossos legítimos representantes naquele 

Parlamento.  

Muito obrigado! Bom dia a todos! 

O SR. PRESIDENTE (WAGNER RAMOS) – Se vocês quiserem, podemos fazer 

uma foto para registro, até para comunicarem ao município de cada um a presença aqui, hoje. 

 Obrigado a todos! Bom dia! 

 
 

 

 

Equipe Técnica: 

- Taquigrafia: 

- Cristiane Angélica Couto Silva Faleiros; 

- Cristina Maria Costa e Silva; 

- Dircilene Rosa Martins; 

- Donata Maria da Silva Moreira; 

- Luciane Carvalho Borges; 

- Nerissa Noujain Salomão Santos; 

- Rosilene Ribeiro de França; 

- Tânia Maria Pita Rocha. 

- Revisão: 

- Ivone Borges de Aguiar Argüelio; 

- Patricia Elena Carvalho; 

- Regina Célia Garcia; 
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- Rosa Antonia de Almeida Maciel; 

- Rosivânia Ribeiro de França; 

- Sheila Cristiane de Carvalho; 

- Solange Aparecida Barros Pereira. 

 

 


