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O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Autoridades presentes, senhores e 

senhoras, boa noite a todos! 

Invocando a proteção de Deus, e em nome do povo mato-grossense, declaro aberta 

esta Audiência Pública, requerida por mim, com objetivo de debater os serviços de abastecimento de água 

potável, coleta e tratamento de esgoto em Cuiabá. 

Convido para compor o nosso dispositivo o Sr. Ney Adalto, Assessor, neste ato 

representando o nosso Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Eduardo Botelho; o nosso irmão e 

amigo Parlamentar da Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá, Exmº Sr.Misael Galvão, que é 

Vereador desta região; o Exmº Sr. Vereador Antônio Lemes, da Câmara Municipal de Cuiabá, nosso 

companheiro e irmão lutador; o Sr. Alexandre Bustamante, Diretor-Presidente da Agência Municipal de 

Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá-ARSEC; também a Srª Rosidelma Francisca 

Guimarães, Diretora Reguladora de Fiscalização da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos 

Delegados; o Subprefeito, o nosso amigo e guerreiro, Exmº Sr. Raimundo Figueiredo, a quem quero 

agradecer pela cedência do espaço da Subprefeitura; também o nosso irmão, companheiro de luta Valter 

Arruda, Presidente da Federação Mato-grossense das Associações de Moradores de Bairro-FEMAB, o 

Valtinho; o Sr. José Maurício Pereira, nosso irmão, Presidente da UCAM do Coxipó, ele está aqui, mas 

está com um probleminha de saúde e está pedindo para o Valtinho acumular a função, daí, Valtinho, temos 

que checar aqui para ver se pode, uma salva de palmas para o nosso irmão (PALMAS); o Sr. José Carlos 

Sampaio, Presidente do Bairro CPA III, o famoso Zé da Lagoa, nosso companheiro de guerra aqui da 

região; também o companheiro Cássio Santos Amorim, Coordenador do Instituto Federal de Defesa ao 

Meio Ambiente, uma salva de palmas para o nosso irmão.  (PALMAS) 

Composta a mesa de honra, convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o 

Hino Nacional Brasileiro. 

(O HINO NACIONAL BRASILEIRO É EXECUTADO.) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Queremos também aqui agradecer 

a presença do irmão, Pastor Sebastião Ferreira de Souza, que nós temos a honra de ter aqui nesta 

Audiência Pública; do Pastor João Manoel, da Igreja Assembleia de Deus; do Pastor Ivan de Lima, da 

Igreja Pentecostal Cristo Salvador da Flor da Mata; do Pastor Marcos Nogueira, da Igreja Fonte das 

Águas do Coxipó; do nosso amigo, nosso irmão Roberto Lenzi, Presidente do Bairro Planalto; do Sr. 

Manuelito, Presidente do Bairro Itamarati; do Sr. John, presidente do Bairro Dante de Oliveira, 2ª etapa; 

do Sr. Eliézio Santos Correa, Presidente do Bairro Novo Mato Grosso; do Sr. Francisco Ferreira de 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM CUIABÁ, REALIZADA NO DIA 

08 DE JUNHO DE 2018, ÀS 19H.  

Pág. 2 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Oliveira, Presidente do Bairro Sol Nascente, o famoso “Guinho”; do Sr. Genivaldo Gomes Pereira, 

Presidente do Bairro Vila Rosa; do Sr. Antônio Taques de Queiroz, Presidente do Bairro Silvanópolis, Seu 

Filhinho; da Srª  Rosana Aparecida Lucas, Presidente do Bairro Novo Horizonte; da Srª  Neidenir da Silva 

Leite de Magalhães, Presidente do Bairro Nova Canaã I, II e III; do Sr. Joaquim Pereira dos Santos, 

Presidente do Bairro Getúlio Vargas, Coxipó; Fernando Nazário Flecha, nosso irmão Presidente do Bairro 

Centro América; do Sr. Silvano Emmer, Vice-Presidente do Bairro Jardim Eldorado; do Sr. Jurandir 

Teodoro de Souza,  Vice-Presidente do Bairro Silvanopólis; do Sr. Antônio Carvalho Filho, Diretor da 

Policlínica do Bairro Planalto; do Sr. Edson Ângelo, Presidente da Associação Flor da Mata; do Sr. 

Carlos César Queiróz, Presidente  Associação de Condutores de Taxi - Cuiabá; do Sr. Carlito Cruz, 

Presidente da ONG Associação Tudo Bem em Defesa da Vida e da Família e ex-Presidente do CPA III; 

da Srª Nairce Pereira Leite, Presidente do Clube de Mães Novo Horizonte; da Srª Verani Rosa Silva 

Lenzi, Presidente do Clube de Mães do Bairro Planalto; do Sr. Jovaldo Duarte Souza, Coordenador do 

Posto de Saúde do Bairro Planalto; do Sr. Artur Fonseca, Secretário do Conselho de Segurança Pública 

do Bairro Planalto, representando a Presidente Sandra Gusmão, Presidente do Conselho de Segurança 

daquela região; do Sr. Márcio Bispo de Oliveira, famoso Borracha, nosso amigo, representando a 

Associação Unidos do Campinho CPA II; do Sr. Manoel Brito de Souza, famoso Manoel de Brito, 

Presidente da Associação Nova Jerusalém; da Srª Sandra Dani Gasparetto, Presidente da Associação de 

Moradores do Bosque da Saúde, a nossa amiga Sandra do Bosque da Saúde; da Srª Jusbeibe Moraes, 

Conselheira Tutelar da Região Norte; do Sr. Gonçalo Poconé de Arruda, o Poconezinho, Subprefeito da 

Regional Norte no Período de 2016 à 2017, eu até assustei aqui agora; da Srª Mac Suelen Soares, Ex-

Presidente do CONSEG da Grande CPA; agradecemos a presença dos moradores do CPA III. 

Eu quero aqui de público agradecer a todos que se fazem presente, já nominamos 

vários, se tiver algum companheiro que não nominamos nos perdoem, quero agradecer a todos em nome 

dos representantes que foram lidos aqui.  

Quero agradecer os funcionários da Assembleia Legislativa que estão aqui hoje, um 

tempinho fresco, fazendo esse trabalho aqui no nossa Audiência Pública, que Deus abençoe em nome de 

Jesus; agradecer o trabalho da Polícia Militar, que está aqui presente; e já aproveitando a oportunidade, 

quero convidar e agradecer a presença do meu amigo e irmão Deputado Federal Victório Galli e o 

Vereador Neguinho, da Câmara Municipal de Juína. Convido-os para que possam ocupar o dispositivo, 

será uma honra ter Vossas Excelências conosco. 

O objetivo desta Audiência Pública não nasceu no momento em que o Vereador 

Marcrean Santos assume na Assembleia Legislativa como Deputado Estadual interino: eu sou 1º Suplente 

do Deputado Estadual Adalto de Freitas. Quando foi feita a concessão de água e esgoto em Cuiabá, em 

2012, nós não fomos a favor e não acreditávamos na concessão, até porque concessão em Mato Grosso, 

para mim, enquanto cidadão, não deu certo, só deu certo para quem assumiu a concessão, para a 

população... A ENERGISA, por exemplo, no Governo Dante de Oliveira, quando era a Rede Cemat, era 

pública, o percentual de imposto, Deputado Federal Victório Galli, era de 17%. Depois que privatizou, 

passou para 42%! A concessionária SANECAP, quando foi privatizada em 2012, nós acreditamos que as 

intenções foram boas, mas passaram 2013, 2014, 2015, e o contrato rezava o quê? Rezava que, com três 

anos, seria universalizada a água para que a população de Cuiabá tivesse a água contínua na torneira e que, 

com oito anos para dez anos, se resolvesse o problema do esgoto, que é uma das maiores preocupações 

do cidadão cuiabano. 
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Quero registrar, em tempo, a presença da minha esposa, que está conosco, comigo, me 

acompanhando. Para mim, é um prazer, uma honra (PALMAS). Ela está presente e nós que somos figuras 

públicas, desde Líder Comunitário, ficamos ausentes muitas vezes das nossas famílias. Saímos cedo e 

chegamos à noite, e a família perece muito. Então, não é que não queremos ter o tempo para a família, nós 

queremos, mas muitas vezes não temos. E na oportunidade em que a família pode acompanhar, nós nos 

alegramos, porque está conosco.  

Então, passou-se, companheiro Wilson... E os companheiros que estão aqui: o 

Vereador Misael Galvão, companheiro de luta, o Lemes, os nossos Presidentes de bairros; o representante 

do Deputado Estadual, Presidente da Assembleia Legislativa, que está nesta luta conosco, Eduardo 

Botelho, e também o Presidente da ARSEC, meu amigo, meu irmão, eu acredito e confio no trabalho que 

ele vem realizando em Cuiabá, como Presidente daquela Agência Reguladora. 

Então, como o tempo passou e nada aconteceu, nós demos o grito na Câmara 

Municipal de Cuiabá, porque passaram os três anos e não foi universalizada a água. 

O que é a universalização da água? Para o pessoal entender, é você abrir a torneira de 

dia e de noite, em qualquer lugar de Cuiabá, e ter água constante. Isso não aconteceu até hoje. Seis anos 

se passaram. 

O cronograma de investimento da CAB era para que, com oito ou dez anos, os 

problemas de esgoto estivessem sanados em Cuiabá. Seis anos se passaram. O que é que aconteceu? A 

Concessionária CAB, no ano passado, em outubro, se não me falhe a memória, Presidente, agosto, foi 

vendida a concessão para a Iguá. Olha o nome: Iguá. Então, essa Iguá, que só mudou a razão social, 

porque o CNPJ é o mesmo, assumiu os trabalhos de água e esgoto em Cuiabá. De agosto para junho, já 

faz quase um ano, e está tudo “iguá”. Está cumprindo com o nome, está tudo “iguá”, não mudou nada... 

(RISOS) 

Qual é a nossa revolta e os encaminhamentos... Nós vamos falar aqui para depois 

passar para as autoridades falarem. A Concessionária trata 27% mais ou menos, se está chegando a 30% 

é muito, mas o conhecimento que eu tenho, no último levantamento, é que eram 27% do tratamento de 

esgoto na Capital. 

Eu quero falar aos Vereadores, ao Deputado Federal e ao nosso companheiro 

representante do Presidente da Assembleia Legislativa, que eu queria que o representante da Águas 

Cuiabá estivesse aqui, Dr. Bustamante, porque nós protocolamos um ofício e a Assembleia Legislativa 

convidou, e esse é o respeito que a Iguá tem com a população de Cuiabá. Cadê alguém dela aqui? Essa é 

a prova da maior falta de respeito e comprometimento da Concessionária com quem paga a conta. Se ela 

está sobrevivendo em Cuiabá é porque o povo está pagando a conta. Cadê alguém deles para falar aqui, 

hoje? 

Eu gostaria que alguém deles estivesse aqui, para não falar na ausência, eu queria falar 

na presença do representante da Iguá, que nada fez até agora, eu não sei a que veio. Eu quero cobrar uma 

prestação de contas da concessionária para quem paga a conta. Como que trata 27% e cobra 90%? Eu 

gostaria de entender essa matemática. 

E o que mais nos revolta, quero dizer para as lideranças comunitárias, para a população, 

é que os 78% que não são tratados são jogados de forma irresponsável dentro do Rio Cuiabá, cometendo 

o maior crime ambiental da história de Mato Grosso, matando os sonhos dos pescadores e ribeirinhos, 

poluindo a bacia do Pantanal, acabando com o rio. Até quando nós vamos assistir esse crime ambiental? 
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Nós queremos cobrar o reparo ambiental que essa empresa está causando para a 

população de Cuiabá, do Pantanal. A irresponsabilidade que ela está cometendo não é só com Cuiabá, 

não! A Iguá está sediada em Cuiabá, mas o problema é tão grande, Presidente Bustamante, que a 

consequência do crime ambiental atingiu o rio, a Bacia do Pantanal, e para o senhor entender, Deputado 

Federal, o estrago que a Iguá está fazendo não é só em Cuiabá, mas na região da bacia do Pantanal. 

E por que nós fizemos, Maurício, esta Audiência Pública aqui na Lagoa Encantada? E 

que já foi encantada, hoje é Lagoa assombrada, de encantada não tem nem o nome mais. 

Eu tive a honra de estar aqui com o Deputado Wilson Santos, e na época, enquanto 

Prefeito, ele fez a reforma deste complexo aqui com uma emenda do Ricarte de Freitas e do Senador 

Antero, na época, e ele deixou isso aqui uma belezura. E um dos Prefeitos – eu quero fazer justiça – que 

mais fizeram justiça, trabalhando com a água e esgoto em Cuiabá, foi Roberto França. Na época do 

Roberto França, tinha um decreto que cobrava o esgoto por classe social, Sr. Poconé, era 30%, 50% e 

90%, isso que é compromisso com a população de Cuiabá e respeito com o povo. 

Depois, o Prefeito Wilson veio dando continuidade, respeitando e revitalizando esse 

complexo da Lagoa Encantada, e depois que foi passado para a concessão, virou um descaso total. Essa 

Lagoa Encantada, que tinha um tratamento de esgoto em respeito ao povo do CPA, virou uma fedentina 

maior do mundo, as pessoas aqui nem conseguem almoçar em dias de calor. Esse clima é um privilégio que 

Deus está dando para nós cuiabanos, de estar, há uma semana, com esse clima maravilhoso, mas na 

sombra, são 35 graus. 

O povo, muitas vezes, tem que tapar o nariz para conseguir almoçar aqui no CPA, 

porque os dejetos estão sendo jogados imaturos nessa Lagoa, sem contar o abandono, o descaso, o mato 

tomando conta. E a responsabilidade não é só do nosso Prefeito Emanuel Pinheiro, não, essa área é de 

responsabilidade da Iguá, que nada está fazendo e não está preocupada com isso aqui. Nós fizemos isto 

aqui para mostrar o descaso e o desrespeito. Essa concessionária não tem compromisso ambiental, não 

tem compromisso com o consumidor de baixa renda.  

Eu gostaria que o Gerson Barbosa estivesse aqui, porque eu o convidei pessoalmente e 

ele fez compromisso comigo de estar aqui. 

Eu queria perguntar ao Promotor Gerson Barbosa: quando um cidadão vai ao seu 

quintal e põe fogo no lixo, ele é autuado, multado, sem direito de pagar fiança por crime ambiental como 

aconteceu com um morador do Pedregal, mas o que essa empresa está fazendo não é crime, não? Ela está 

matando todo o rio, matando os sonhos dos pescadores e trazendo essa consequência para o grande 

CPA. Isso não é crime? Nós vamos cobrar o reparo ambiental dessa empresa irresponsável.  

Vocês sabiam que na área central de Cuiabá não há rede de esgoto e que lá a 

encanação é de tubo de amianto, que provoca o câncer ao cidadão?  

Eu gostaria de saber quantas estações elevatórias de tratamento de esgoto essa Iguá e a 

outra que foi “iguá”, também, fez em Cuiabá por 06 anos? Isso merecia uma estação elevatória de 

tratamento em respeito ao povo do CPA. Cadê? Eles tiraram foi o tratamento do esgoto. E sabem por que 

tiraram?  

Porque disseram que tinha um custo, Vereador Misael, de 05 mil por mês. Eles não 

querem ter custo. Eles só querem ter lucro.  

Vocês sabem ou sabiam que, quando era a SANECAP, a receita por mês era de 06, 

07 milhões? E vocês sabiam que, hoje, depois que ela universalizou a cobrança... Porque a única coisa que 
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ela conseguiu universalizar aqui não foi a água, não foi o esgoto, não foi nada, foram os 90% de 

faturamento que a Iguá conseguiu igualar. E, agora, passou para 18, 20 milhões o faturamento. De 18 a 20 

milhões! E onde está o respeito, o compromisso com o povo? Onde está sendo investido esse dinheiro? 

De onde essa empresa é?  

Vamos fazer uma comparação... 

Eu vou passar a fala, porque senão ficarei falando aqui, o povo vai cansar e ninguém vai 

falar mais.  

Vamos fazer uma comparação... 

Eu faço um desafio aqui, Dr. Bustamante, de buscarmos no PROCON estadual o índice 

de reclamação de quando era pública e vamos buscar, hoje, na iniciativa privada. Eu faço um desafio para 

vermos se quando era pública havia mais reclamação que, agora, que é privada, porque quando era 

pública... 

Roberto França pegou essa herança do Estado de Mato Grosso com uma dívida 

enorme e conseguiu equacionar, trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Hoje, para um líder comunitário 

entrar na Iguá, tem o maior trabalho do mundo, tem que revistar até o bolso dele. Para entrar ali, é o maior 

trabalho do mundo! Por telefone você não consegue resolver. Tem que agendar. Burocratizou! Quando era 

público, não! Nós tínhamos liberdade, porque a agência era do povo. E hoje? O povo que paga a conta 

não tem nem direito de ir lá ver e reclamar. 

Eu sou revoltado, enquanto cidadão; e, enquanto representante do povo de Mato 

Grosso e de Cuiabá, quero dizer – para passar a palavra – que, se não tiver um efeito de redução concreto 

que faça justiça para o povo cuiabano, vamos entrar com uma ação pública popular para pedir 

ressarcimento do que foi pago a mais na tarifa de esgoto, Deputado Federal Victório Galli. Se não resolve, 

vamos para as ruas, vamos fechar avenidas, vamos trancar, vamos fazer manifestações. Os caminhoneiros 

não mostraram a força que têm? Nós vamos ficar até quando só assistindo a Iguá não fazer nada?  

Vou passar a palavra para os companheiros e, depois, voltaremos para finalizar. Eu sei 

que há muitas pessoas, autoridades que não se manifestaram, mas eu não tenho medo e nem irei me calar. 

Seja quem for, eu não vou me calar.  

Da mesma forma que uma empresa com nome de ZF ganhou a concessão do Parque 

Tia Nair, que nem sei de onde é essa ZF, que ex-Prefeito Mauro Mendes fez a concessão, e lá está o 

maior descaso do mundo, enquanto o Prefeito Emanuel Pinheiro não romper com essa empresa 

irresponsável; eu, também, não me calarei. Nós não somos fiscais do povo? Então, vamos fiscalizar! 

(PALMAS)  

Vamos seguir as inscrições! Vamos ouvir os nossos irmãos e companheiros.  

Vamos ouvir o nosso Subprefeito que nos honra com sua presença, um batalhador, um 

companheiro, Presidente do CPA II, da Região Norte, Sr. Raimundo Figueiredo. 

Vamos passar a palavra para o nosso irmão para ouvirmos o que tem o nosso 

Subprefeito para nos passar. 

O SR. RAIMUNDO FIGUEIREDO – Boa noite a todos, senhoras e senhores! 

É louvável, Deputado Marcrean Santos, a sua ação com esta Audiência Pública.  

Deputado Marcrean Santos, antes de eu ser administrador regional, Subprefeito, eu sou 

morador de bairro. Eu moro no CPA II e sou Presidente de bairro. Esta lagoa existe, por quê? Em 1979 

começou a construção, na região, dos Bairros CPA I; em 1981, do CPA II, em 1983 e só de residências 
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são mais de quase 20 mil. O CPA I foi entregue com 900 residências e hoje em dia temos quase 02 mil 

residências; o CPA II foi entregue com quase 03 mil residências e, hoje, temos 05 mil residências.  

Então, vejam bem, a questão: a discussão é esgoto, água, aliás, o saneamento básico da 

cidade de Cuiabá. Isso foi construído para o tratamento do esgoto desta região.  

O que acontece, Deputado Marcrean Santos?  

Na lateral desta lagoa passa um córrego, Sr. Alexandre Bustamante, o Córrego do 

Caju, que nasce lá no meu bairro, no CPA II, acima da praça cultural. E ele vem de lá para cá. O que 

aconteceu, no caso? Houve várias invasões. Eu costumo dizer aos moradores, andamos bastante em torno 

da lagoa, que justamente na hora que passamos nessa cobra... Lá é uma cobra na lateral e o odor é maior. 

Por quê? Os dejetos são jogados in natura no esgoto. Então, há necessidade de se fazer uma ação direta. 

Infelizmente... 

Hoje, a Águas Cuiabá era para estar aqui, Deputado! Como esse pessoal não veio 

aqui? Que falta de respeito tem não só com Vossa Excelência, mas com todos nós da cidade de Cuiabá! 

(PALMAS)  

Olha á falta de respeito, companheiro Alexandre Bustamante! (PALMAS) Esse pessoal 

era para estar aqui! Tem medo do quê?  

Até por questões, gente...  

Só dos CPAs, onde há 20 residências, eles cobram 95% do esgoto.  

Agora, vocês imaginem o valor que é isso, gente?  

Então, infelizmente, esse pessoal se acovardou! Agora, temos que fazer ação, sim, 

porque digo que antes de ser administrador, de ser Subprefeito, sou morador do bairro, sou Presidente e 

ajo dessa forma.  

Nós vamos cobrar, sim! Vamos cobrar, sim! Não tenho receio nenhum de cobrar, até 

por questões que viemos para cá... Aqui entra água de três ETAs, do Tijucal, que entra por este lado aqui 

e vai até o CPA III, CPA IV, dividindo ali com a Avenida Alice Freire, é água da ETA Tijucal; CPA I e 

CPA II, aquele trecho da Alice Freire para cima é ETA da São Sebastião; e lá em cima, no Jardim Vitória, 

onde havia aqueles problemas, na época o Prefeito Roberto França construiu a ETA do Ribeirão do Lipa e 

a aquela parte entra... 

E para resolver os problemas aqui, Vereador Marcrean, outra coisa que eles falam... 

Eles não gostam de gastar. 

Nós construímos, nessa rotatória do CPA IV, um reservatório para 04 milhões de litros 

de água, onde, na época, resolvemos o problema das águas. Aí sabe por que a CAB e agora as Águas 

Cuiabá desativaram? Porque não querem gastar energia.  

É bom que eu esteja ilustrando até para o senhor chutar e fazer o gol. Está entendendo? 

Vou colocar o senhor na cara do gol.  

Então, pessoal, é de nos deixar muito chateados... 

Deputado Marcrean, o senhor pode ficar tranquilo que, enquanto eu, Raimundo, 

administrador, morador do Bairro CPA II e Presidente de bairro, estaremos juntos, sim.  

Inclusive agora, nesta semana, o Prefeito Emanuel Pinheiro na reinauguração da Imagem 

do Som, quando questionado pela companheira Glorinha Albuês sobre a morte do Rio Cuiabá, ele disse 

que agora nós temos que cobrar; vão ser construídas mais 30% de rede de esgoto, onde, também, vai 
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universalizar a água para todo mundo, porque você sabe que a Região Norte é um dia de água sim, outro 

dia não, e vai ser todos os dias. 

Então, pessoal, nós só queremos ajudar, e Vossa Excelência, Deputado, pode ficar 

tranquilo, qualquer hora que quiser fazer o movimento aqui dentro da regional, onde o nosso Vereador 

Misael fez uma Audiência Pública para discutir a questão da lagoa, vamos todos juntos, amigos e 

participantes. 

 No mais, eu só tenho a agradecer e fico à disposição de Vossa Excelência em todos os 

embates. Vocês sabem que vibramos com o que fazemos.  

Obrigado, pessoal! (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Eu gostaria de pedir aos 

companheiros para não se ausentarem da Audiência Pública, porque este tema é muito importante e 

estaremos ouvindo vários companheiros da plateia.  

Eu sei que tem vários oradores aqui e vamos ouvir todos. Se tivermos que sair daqui à 

meia-noite, tudo bem, mas queremos pedir que o tempo... 

(O SR VALTER ARRUDA FAZ UM QUESTIONAMENTO AO PRESIDENTE FORA DO 

MICROFONE – INAUDÍVEL.) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Nós vamos intercalar um daqui e 

outro da... Nós vamos intercalar. 

Então, vamos dar o tempo aqui e vamos intercalar.  

O que o Raimundo falou aqui sobre o reservatório de água que o ex-Prefeito Roberto 

França fez e ficou por quase 05 milhões, virou um elefante branco com a concessionária. Nós mesmos já 

fizemos matéria denunciando ali a falta de compromisso com a concessionária de abandonar o reservatório. 

O povo do Grande CPA com falta de água, e sabe o que a concessionária me respondeu na época que 

fizemos o questionamento? Que não precisava, não, porque o consumo de energia era muito grande para 

bombear, que ia por gravidade. Gravidade de onde, pessoal? 

Eu estive com o Deputado Victório Galli hoje, à tarde, numa ação social, onde me disse: 

“Deputado, eu vou lá prestigiar a Audiência Pública com Vossa Excelência, mas tenho um compromisso no 

interior ainda hoje”. Então, eu vou quebrar o protocolo aqui e passar a palavra a ele, que estará viajando 

mais tarde. Vamos ouvir um daqui e outro companheiro que se inscreveu. Vamos intercalando. 

O SR. VICTÓRIO GALLI – Boa noite a todos!   

Em nome do nosso Deputado Marcrean Santos, quero cumprimentar todos os que 

estão aqui no dispositivo; parabenizá-lo pela atitude, pela disposição em fazer acontecer esta Audiência 

Pública.  

Eu me senti no dever de estar aqui quando recebi o convite, porque essa questão que 

envolve esse distrato e descaso, principalmente, com os moradores em torno da lagoa, não é competência 

só do Município de Cuiabá, porque esses dejetos que estão caindo no Rio Cuiabá, sem tratamento, vão 

afetar toda a bacia do Rio Cuiabá abaixo, aí inclui os Municípios de Santo Antônio de Leverger, Barão de 

Melgaço e vai entrar lá na questão do Pantanal. Então, essa é uma situação muito grave.  

Quero parabenizá-lo, Deputado Marcrean Santos, pela sua atitude enquanto Deputado 

Estadual. Vossa Excelência está, sim, com todo o direito de fazer isso, porque é um Deputado Estadual 

que está também representando esta cidade.  
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Quando recebi o convite, senti no dever de vir aqui e me colocar à disposição, porque 

também sou um fiscal do povo e o que está acontecendo é um desrespeito à população, não só a do em 

torno da lagoa, mas de todos os mato-grossenses que moram ao Rio Cuiabá abaixo, inclusive os que 

vivem da pesca. Essa é até uma questão de meio ambiente que essa empresa está se envolvendo.  

Também cabe a questão de denúncia dos Vereadores de Cuiabá que estão trabalhando 

nisso, que podem fiscalizar isso, e, além disso, convocar os Vereadores de Santo Antônio de Leverger, de 

Barão de Melgaço e de Várzea Grande para que juntos possam acumular força para que essa empresa 

possa ter vergonha e cumprir aquilo que está no contrato. Porque se ela cobra “x” valor para tratar 100%, 

por que estão indo só 22%, 27%?  

Outra coisa, vocês podem fazer uma questão jurídica se esse povo... Não precisa nem 

esperar daqui para frente, Deputado Marcrean Santos, se não está tratando, ou seja, os moradores já têm 

o direito de entrar na Justiça, esse ressarcimento, em relação a essa porcentagem que estão pagando e não 

estão recebendo os benefícios dos impostos que estão pagando. 

Então, pessoal, parabéns a vocês! Parabéns, Deputado Marcrean Santos, pela sua 

inciativa! Também parabenizo o Vereador Misael Galvão, que está representando a Câmara Municipal e 

está aqui junto também.  

Cadê o Lemes? O Lemes está aqui. Parece que ele já jantou, não é? (RISOS) 

A nossa missão é essa. 

Se precisar de alguma coisa de ação parlamentar federal, conte comigo.  

Vossa Excelência sabe que sou seu companheiro, tanto de Vossa Excelência como do 

Misael e do Lemes, estamos juntos para trabalhar para que possamos ver os cuiabanos com uma melhor 

qualidade de vida e evitar precisar colocar até máscara para respirar aqui.  

Eu já passei aqui na hora do sol quente, ao meio-dia, e parece que evapora tudo, 

contamina tudo, é um mau cheiro terrível. 

Pessoal, conte comigo. Estamos juntos nessa batalha. 

Quero pedir licença, porque vou viajar ainda hoje, tenho compromisso no interior, mas 

eu prometi ao Deputado Marcrean Santos que estaria aqui. 

Deus abençoe a todos! 

Obrigado. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Vamos ouvir um companheiro da 

plateia, para ir intercalando, Antônio Alves Teixeira, morador do CPA III. (PALMAS) 

Vamos colocar o povo para falar.  

Vamos ouvir os companheiros, daremos dois minutos para cada companheiro da plateia 

e de três a quatro minutos aos companheiros da mesa, para acelerar, porque está frio e o pessoal está 

começando...  

Vão ter que bater palmas de três em três minutos, de dois em dois, Misael, para 

esquentar o sangue. 

O SR. ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA – Boa noite a todos e todas! 

Em nome do Deputado Marcrean Santos, cumprimento a todos. 

Eu moro do outro lado da lagoa, no CPA III, Setor V, e o que falaram aqui eu assino 

em baixo.  
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Eu moro aqui há mais de 12 anos e há dia que você tem que abrir a sua porta, fechar e 

sair de casa, porque você não consegue ficar nem 10 minutos em um fedor que é tão cruel. 

A Prefeitura até limpa essa estrada que temos aqui, que chama três pistas, só que limpa 

hoje e em dois, três dias as pessoas, não sei de onde vêm, jogam sacos na rua e tem cachorro morto 

dentro, tem gato morto. As pessoas não respeitam. 

O que acontece?  

Essa pista de caminhada que temos aqui é muito estreita, não dá um metro de largura. 

Há pessoas que vêm com sua esposa e quer andar de mãos dadas, e muitos têm que atravessar do outro 

lado, porque não quer encontrar de frente com as pessoas. 

Há uma academia deste lado, e um senhor de uns 70, 80 anos, mais ou menos, que 

estava fazendo ginástica naquele jogo de perna, o ferro quebrou, e ele foi de cara ao chão.  

A academia está praticamente toda quebrada e abandonada, e eu gostaria de pedir ao 

senhor, Deputado Marcrean dos Santos, como Deputado, que alguém filmasse e levasse isso para o nosso 

Prefeito de Cuiabá, para ele renovar isso, porque é uma caminhada nossa, falo nós porque já tenho 63 

anos, então, isso para nós é muito importante. 

Quero que vocês entendam que nós do CPA sofremos com essa Lagoa, com o fedor 

que tem aqui dentro. 

Muito obrigado. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Vamos ouvir agora o nosso 

Presidente do CPA III, o famoso Zé da Lagoa, que é um companheiro incansável na luta por essa Lagoa. 

Esse nome, Zé da Lagoa, lhe foi dado quando a lagoa era encantada, agora ele não está 

querendo mais. Ele falou: “Não me dê mais esse nome. Não quero mais não”.  

Eu disse para ele: Zé, calma, nós vamos encantá-la de novo. 

Agora estamos lutando para encantá-la. Ele está meio revoltado, mas fique tranquilo que 

vamos trazer o encantamento dela de volta. 

O SR. JOSÉ CARLOS SAMPAIO – Boa noite pessoal! 

Deus abençoe a todos nós nesta noite. 

Quero cumprimentar todos que estão aqui, o Sr. Bustamante, o hoje Deputado 

Marcrean Santos, Victório Galli e nosso companheiro aqui de luta também. 

Cumprimento toda a mesa, principalmente todos vocês, Presidentes de bairros, que 

estão aqui somando conosco. 

Pessoal, essa luta minha aqui vem desde 2005.  

Aquelas fotos – vocês podem ver no painel – têm como era antes e depois a nossa luta 

todinha, até 2009, quando construíram essa pista de caminhada, esse auditório, o mirante, a maquete, que 

está toda destruída, e tinha um viveiro ali onde havia bastantes plantas, havia banheiro e bebedouro. 

Infelizmente destruíram tudo. 

Na época em que veio esse dinheiro, senhores, só para vocês ficarem bem atentos ao 

que eu vou falar aqui...  

Vieram 02 milhões de reais para fazer esse serviço, na época do ex-Prefeito Wilson 

Santos. Incluído nesse dinheiro, vieram 03 milhões e 500 mil reais, que era para construir um tal de um 

reator ali em cima, que era para despoluir o esgoto e criar peixe na última lagoa.  
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Eu registrei tudo isso. Eu tenho ata, tenho tudo lá em casa registrado, inclusive as fotos 

que estão ali.  

Infelizmente não construíram o tal reator. Não sei para onde foi esse bendito dinheiro. 

Sumiu tudo.  

E nós que moramos aqui, senhores, em volta dessa lagoa, eu moro aqui há 35 anos, 

agora em agosto vai para 36 anos de luta aqui e nós sempre recebendo esse mau cheiro, dessa terrível 

lagoa aqui, que, misericórdia, não tem nada de encantada. Nunca desencantou esse trem.  

Aqui, senhores, só para vocês saberem, essa lagoa recebe o esgoto de CPA II, CPA 

III, CPA IV, Novo Mato Grosso e Vila Rosa também, não é Presidente? Então, recebe todo o esgoto in 

natura. Entenderam? 

No tempo da SANECAP, pessoal, de tanto lutarmos, eles colocaram 02 aeradores ali 

em cima, que era para despoluir um pouco o esgoto, porque existe uma bactéria muito grande ali e é a 

bactéria que faz trazer esse mau cheiro muito grande nessa lagoa. Então, foram colocados 02 aeradores 

que batiam para oxigenar.  

Está aqui o nosso amigo, o Poconezinho, que não me deixa menti também. 

Deus o abençoe, Poconezinho.  

Quando entrou a bendita da CAB, porque foi vendida... A nossa água e o nosso esgoto 

foram vendidos lá atrás... A primeira coisa que a CAB fez foi tirar os aeradores dali. Tiraram dali e o povo 

ficou a ver navios. 

Nós pagamos, como o Deputado Marcrean Santos falou, 95% mais ou menos de rede 

de esgoto.  

Agora... O Deputado Marcrean Santos entrou em 2016? Em 2016 Vossa Excelência 

começou a articular essas audiências.  

No dia 05 agora de maio, eu fiz uma reunião em casa, tinha mais ou menos umas 30 

pessoas, e chamei o Marcrean Santos para nos ajudar também na luta dessa lagoa, e nós sugerimos, ele 

sugeriu, que fizéssemos esta Audiência Pública para batermos nessa Águas Cuiabá agora, para ver se 

conseguimos fazer alguma coisa.  

Pessoal, não é fácil!  

Nós moramos nessa área e é difícil demais para nós. Pagamos uma coisa que não 

recebemos! Aí tem bairros, eu acredito que há muitos bairros que não têm nem rede de esgoto e o pagam. 

Não é verdade, pessoal? Existem muitos bairros que não têm rede de esgoto e eles pagam! Será que é 

justo isso aí?  

Então, pessoal, a minha luta não é de agora, é de muitos anos que luto por este espaço 

aqui, e é difícil, porque pagamos as coisas neste País e não tem o retorno. Sabem? Sou muito revoltado 

mesmo porque moro aqui próximo, eu já quase mudei daqui, mas eu falei: não vou mudar enquanto eu não 

conseguir chegar ao meu objetivo. Essa é minha luta. 

Eu gostaria que os Presidentes de bairros que estão aqui, o povo que está aqui, nos 

ajudassem, por favor, para batalharmos mesmo, não voltarmos atrás, avançarmos mais. Na época, só saiu 

este negócio aqui, porque fizemos um abraço nesta lagoa, eu consegui reunir mais de mil pessoas do outro 

lado. 

Está ali o Pitágoras; estava junto também. Entendeu pessoal? Só saiu esse negócio por 

meio de muita luta, foram quatro anos de briga. Foram quatro anos de luta mesmo para sair este negócio 
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aqui, porque senão, não estaríamos nem aqui. Esta área vocês podem ver, lá e aqui era só lixo, desovavam 

pessoas mortas aqui, traziam de longe e jogavam aqui. Eu vi várias pessoas mortas aqui, infelizmente. 

Hoje, temos este espaço, porque foi por meio de uma luta popular do povo ajudando a 

chegar a um objetivo. Então, vamos abraçar esta causa e juntos iremos vencer esse gigante, em nome de 

Jesus, que Deus abençoe a todos nós nesta noite. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Quero parabenizar a luta incansável 

do nosso irmão e amigo Zé da Lagoa. Você ainda terá orgulho de ter o nome de Zé da Lagoa, pode ficar 

tranquilo. 

Eu quero, pessoal, dizer que a ex-Coordenadora do PROCON Estadual, a Gisela... 

Nós estivemos com essa companheira; que eu quero parabenizar à atuação dela no PROCON Estadual, 

pelo tempo que passou; fez um excelente trabalho. (PALMAS) 

O Governador do Estado cometeu um grande erro na vida ao exonerar esta mulher. Na 

defesa do consumidor estadual, ele pecou! É o meu Governador, meu amigo, meu companheiro, que terei 

orgulho de apoiar para a reeleição do Estado de Mato Grosso, mas a verdade tem que ser falada. Ele 

cometeu um erro quando exonerou esta mulher. E a Gisela, eu convidei a Gisela, Senhor Presidente, para 

prestar uma assessoria juntamente com a assessoria jurídica da Assembleia Legislativa, por meio do nosso 

Presidente, Deputado Eduardo Botelho, que está imbuído nesta causa para atender e fazer justiça com a 

população Cuiabana.  

Nós iremos, a partir de segunda-feira, fazer um estudo profundo. Não pense essa Iguá 

que vamos nos calar. Nós vamos para briga e para o enfrentamento. Vamos vencer, em nome de Jesus. Eu 

não tenho medo, não.  

Convido o Sr. Admar Valentinho, do Residencial Lagoa Azul, para fazer uso da palavra. 

(PALMAS) 

 Pessoal, não deixem o frio atrapalhar a nossa Audiência Pública. Eu estou vendo que 

estão batendo as palmas pulando, e as mãos vão endurecendo, não vão sair do bolso e vai complicar. 

Vamos esquentar os braços, o sangue, vamos movimentar. A melhor forma de esquentar é batendo 

palmas, e cobrando aqui da Iguá solução para Cuiabá.  

O SR. ADEMAR VALENTINO – Boa noite a todos! 

Quero cumprimentar a mesa, em nome do Deputado Marcrean Santos; quero 

cumprimentar os Presidentes, em nome do Maurício, Presidente da UCAM; em nome do Presidente da 

FEMAB do Estado de Mato Grosso, Valter Arruda. 

Queridos, foi Deus quem abençoou ter essa Audiência Pública. Eu fui Presidente do 

Bairro Novo Horizonte e lá tem esgoto, Deputado Marcrean Santos, chamado esgoto condominial.  

A CAB Cuiabá, que para mim é Águas Cuiabá, é uma coisa só, o Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica - CNPJ é o mesmo, essa empresa ficou de revitalizar a questão do esgoto. O que é 

esgoto condominial do Novo Horizonte, Deputado Marcrean Santos?  

Eu cumprimento a Presidente do Bairro Novo Horizonte, a qual considero e gosto 

muito. Aquele esgoto é um cano de 100 milímetros que ex-Governador Dante de Oliveira colocou, quando 

ele foi Prefeito, mas esse esgoto não teve nenhum trabalho, não teve nenhum acompanhamento. 

 E o que acontece? Quando entope aquilo, os quintais ficam cheios de merda, perdão 

da palavra; e o que é pior, aumentou 90% a taxa de esgoto, no qual vai o meu repúdio ao Presidente dessa 

imundícia dessa empresa que está aí. Eu fico muito triste. (PALMAS) 
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Com o cara que eu queria que fosse Governador do Estado e hoje não tem meu voto, 

porque foi ele quem trouxe essa empresa para cá, que foi Mauro Mendes.  

Eu fiquei triste, porque o Novo Horizonte precisava de respeito dessa Águas Cuiabá, e 

o que é pior, Srs. Vereadores, daquela Casa de Leis; é preciso ter uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito para investigar de que forma essa empresa está trabalhando em Cuiabá.  

O esgoto daquele bairro é triste, se vocês quiserem, eu convoco a Câmara Municipal de 

Cuiabá para visitar algumas casas do Novo Horizonte, uma vez que as pessoas construíram as suas casas 

em cima da rede de esgoto, o qual não tem condições de desentupir. 

Aí pergunto, como você vai pagar um esgoto que mal você tem? No Bairro Residencial 

Lagoa Azul, tem 27 anos que moro, a taxa de esgoto é cobrada e ele não existe, nem sequer sonho de 

esgoto naquele lugar, isso para mim é roubo.  

E quero encerrar minha fala, porque há vários companheiros para falar; dizer ao 

Marcrean Santos, parabéns, e que Deus lhe abençoe. Fiquei muito triste, porque eu queria ver alguém da 

Águas Cuiabá aqui, já que quando você fez a Audiência Pública na Câmara, perdoem-me os que gostam 

dele, o Marcelo atropelou a fala dos Presidentes de bairro para não falarem, estragou aquela Audiência 

Pública, porque de lá sai o salário dele.  

Ele não mora no Bairro Novo Horizonte e não mora em um lugar igual à Lagoa Azul, 

não mora aqui, quando chegar o momento, senhoras e senhores, quero falar ao Presidente da ARSEC; 

aqui está o Centro de Convivência dos Idosos, Maria Inês, que fazem caminhada aqui, ali do outro lado há 

o Centro de Convivência Aidê Pereira do Nascimento, os idosos também fazem caminhada lá, são pessoas 

que têm 70, 80, 90 anos e que estão usando o miniestádio do Novo Horizonte, porque não há condições 

de fazer aqui.  

Agora eu pergunto aos Srs. Vereadores, em que lugar está o respeito dessa empresa 

com Cuiabá? Cuiabá 300 anos, afundada no esgoto, com cheiro de merda. 

Muito obrigado! (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Companheiro, quero dizer para o 

nobre companheiro Valentin, que esse privilégio do esgoto condominial não é só do Novo Horizonte não; 

no Bairro Pedregal, eu sofri com aquela comunidade ali, e na grande Cuiabá existe esse esgoto condominial 

com caninho de 100, do qual a vida útil já foi ultrapassada há muito anos. 

Qual que é a manutenção desse esgoto para que o povo seja sacrificado com 90% de 

tratamento, tratamento de que? Tratamento de engodo, de mentira, vender ilusão para o povo, até onde o 

povo vai alimentar tanta mentira e ilusão. Por isso que tenho falado, Misael, está aqui o Lemes, 

representante do nosso amigo e irmão Deputado Eduardo Botelho, o povo não aguenta mais tanta mentira, 

o povo precisa de representante que tenha coragem de ter sinceridade com o povo, se for dar dá, se não 

for dar não dá, mas não mente não, não engana não. 

Até quando que o povo vai eleger pessoas... Ou vai ter condições de privatizar algo 

para beneficiar a população... E faz um descaso desses com o povo, o que essa empresa está prestando 

para Cuiabá é um desserviço para a população de Cuiabá. É uma vergonha para a população de Cuiabá 

falar que tem uma concessionária de ilusão e enganação aqui na nossa Capital. 

Vamos aqui agora ouvir o nosso companheiro Valter Arruda, o Valtinho, Presidente da 

FEMAB, esse bate duro! 
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O SR. VALTER ARRUDA – Boa noite! Primeiro, quero cumprimentar aqui a todos 

que estão até agora interessados na qualidade de vida do nosso povo; o Deputado Marcrean Santos; o 

Vereador Lemes, nosso companheiro; o Vereador Misaelzinho, ex-Presidente de Bairro, que tem toda 

torcida nossa para que se torne Presidente da Câmara, tornando-se Presidente Bairro e Presidente da 

Câmara Municipal de Cuiabá; o meu companheiro Zé da Lagoa; o Dr. Alexandre, em seu nome 

cumprimento todos da ARSEC, Raimundo, Nei, que está representando o Deputado Eduardo Botelho; o 

meu companheiro Zé Maurício, em seu nome e do Benedito, do Joaquim, do Roberto, cumprimento a 

todos do movimento social. 

Deputado Marcrean Santos, o fato de essa empresa não estar aqui para se defender, no 

mínimo, Edson, é um descaso. Com tudo isso que está acontecendo hoje e principalmente com a situação 

com que cada morador vive. E não é privilégio apenas dessa região, em todo canto de Cuiabá, você vê 

reclamação, Deputado Marcrean Santos. 

No mínimo, merece uma moção de repúdio da Assembleia Legislativa e da Câmara 

Municipal de Cuiabá, que está aqui representada! (PALMAS) Outrora, Sr. Raimundo Figueiredo, nós 

éramos convidados, Srª Sandra Gasparetto, para discutir os problemas do nosso bairro, Sr. João, com os 

diretores das empresas. Eu não sei se o senhor se lembra, Sr. Maurício. 

E, hoje, ai do funcionário que ousar abrir aquela porta para deixar entrar problema que 

os Presidentes levam todos os dias para aquela empresa. Prova disso é a companheira Chica, que foi 

demitida porque atendia Líder Comunitário ali dentro! 

(PLATEIA SE MANIFESTA.) 

O SR. VALTER ARRUDA – E a política dessa empresa é atender a população por 

telefone. E aí, gente, quem conhece esse pessoal da Águas Cuiabá? Vieram esses dias para cá, e eu nem 

sei o nome, Sr. Maurício, do Diretor dessa empresa! Pera lá, cara pálida, aqui também tem índio velho! 

Tem que respeitar a sociedade! Terá que respeitar o líder comunitário, que representa os anseios da 

população, Sr. Roberto. É ele que absorve todas as reclamações. 

Quando a empresa se nega a discutir um problema tão agravante, companheiro José 

Carlos, como odor, como a falta de estrutura para essa região, Deputado Marcrean Santos, é que eu me 

sinto representado por Vossa Excelência, meu companheiro. Eu faço questão de falar mais um pouco 

ainda, Deputado Marcrean Santos: barata é que sabe dos problemas de casa. Essa Audiência Pública é da 

Assembleia Legislativa e todos os Deputados poderiam estar aqui discutindo o problema da grande CPA. 

Mas podem esperar, moradores, está perto de eles irem a casa de vocês! (RISOS) Está 

perto de ele pegar o gurizinho todo sujo de lama, abraçar e se sentir orgulhoso ao ver a sua roupa branca 

toda sujinha. 

E aí, Deputado Marcrean Santos, é que eu defendo, Misael, que possamos olhar 

primeiro a teoria de Zeus, primeiro os meus, depois os teus. Vamos colocar gente aqui de Cuiabá para 

defender o interesse do nosso povo na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. (PALMAS) 

Há muito tempo, nós não temos representantes lá na Câmara Federal que traga todas as 

suas emendas para cá! Chegou ao cúmulo de termos três Senadores do interior e que lá, onde ele tem 

compromisso com os seus moradores, a cidade está virando um brinco e aqui nós estamos ficando para 

trás. 

Abra o olho, companheirada! Abra o olho, movimento social! Vamos valorizar a prata 

da casa, vamos olhar para esses líderes, Maurício, que estão todos os dias nos nossos bairros querendo 
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saber o problema que acontece com você, Zé Carlos; o problema que acontece com você, Joaquim, no 

Coxipó; o problema que acontece lá no Canaã. Esses, sim, merecem, que possamos debater com eles 

todos os problemas inerentes a nossa população. E aí, gente, nenhum de nós é melhor ou igual a todos nós 

juntos. 

Portanto, o caminho está na união, Deputado, está na integração, Vereador, para que 

possamos buscar dias melhores para toda a nossa população. 

Um grande abraço da FEMAB e vamos à luta, companheirada! Ninguém vai ficar 

sozinho nessa luta, Deputado Marcrean Santos, estamos juntos! 

Eu endosso as palavras do companheiro Raimundo Figueiredo, um grande abraço, 

porque eu sei que a moça vem trazer um bilhete com o tempo esgotado; e eu, que sou inteligente, vou 

deixar um abraço para vocês. (RISOS - PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Eu é que agradeço o nosso amigo 

e irmão Valter Arruda, esse incansável lutador em defesa da população mato-grossense. 

A FEMAB representa a liderança de Mato Grosso!  

Para nós é uma honra, Valter, ter você na FEMAB, de coração, você, o Édio e o 

Maurício. Para nós é uma honra tê-lo representando o nosso povo sofrido, você é um aguerrido, que não 

desiste, que vai em frente, focado em defesa do povo, é um líder comunitário, um dos presidentes... E eu 

tenho a honra de fazer parte desse movimento vencedor. 

Quero fazer um compromisso com você, Valter Arruda, a Moção de Repúdio da 

Assembleia, deixe comigo, que na próxima Sessão, eu apresento esse repúdio para essa agência de água 

de esgoto por nome de Iguá. A Agência de Regulação de Cuiabá, que só falava amém para a CAB, antes 

do nosso amigo e irmão Bustamante assumir, eu tive a honra de apresentar uma Moção de Repúdio para 

essa agência que era... como era o nome? Eu não me lembro... AMAES - Agência Municipal de Água e 

Esgotamento Sanitário de Cuiabá, então, tudo o que a CAB queria a mais, ela ia na AMAES - , e a 

AMAES só endossava, quando eu vi aquilo, Misael, eu disse: mas não é possível isso, Lemes. Tudo o que 

a CAB pedia, a AMAES: “Pode vir que eu dou mais”, mais aumento, mais não sei o quê..., até quando 

vamos aguentar essa AMAES, só endossando, só dizia amém para a CAB. 

Apresentei uma Moção de Repúdio lá e pedi ao ex-Prefeito - e tenho que fazer justiça 

ao Mauro Mendes - que não reconduzisse ninguém da AMAES para continuar “mais” não fazendo nada. 

Foi quando o Prefeito fez justiça e contemplou esses companheiros, que com muita competência e 

responsabilidade vêm tratando com responsabilidade a população de Cuiabá, na frente da agência 

ARSEC, que não tem nada de “mais” com a Amaes, com nada não. 

Vamos ouvir o companheiro Sr. Carlito Cruz, Presidente da ONG Associação Tudo 

Bem em Defesa da Vida e da Família. (PALMAS) 

O SR. CARLITO CRUZ – Senhores da mesa, gostaria de cumprimentar o 

representante do nosso Deputado Eduardo Botelho. O Botelho é irmão do meu companheiro, ex-

Vereador, Presidente da Câmara, Luiz Marinho, trabalhei muito para ele, desde 1982. 

Quero cumprimentar o nobre Vereador, que veio do movimento comunitário; quero 

parabenizar o Presidente do Bairro CPA III, Setor I,II,III e IV, Valter Arruda, representante geral; e meu 

amigo Bicudão, Raimundo Figueiredo, gente boa! 

Pessoal, é o seguinte, eu sou ex-Presidente do CPA III, fundador do Setor I, III e IV. 

Na época, eu briguei com a Vereadora Lueci para fazer o desmembramento do Setor I, III e IV, e nós 
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vencemos. Eu só quero dizer o seguinte: o nosso Presidente José Carlos, no tempo, estávamos juntos com 

a obra Kolping, que é ao lado aqui, e também nós participamos desse movimento. Só que nós vemos o 

seguinte: o que tem que melhorar? Não é negócio da AMAES, não, chega de negócio de AMAES, 

entendeu? Uma reforma geral, colocar iluminação na... Viu, administrador, colocar iluminação nessas 

passarelas, porque, à noite, o pessoal está fazendo ainda a caminhada, Zé Carlos, precisa de iluminação, 

sim.  

A lagoa, eu lembro que a Universidade Federal de Mato Grosso, Zé Carlos, esteve aqui 

e tal, eu sei que na época era da SANECAP. Olha, veio um recurso e ninguém sabe onde está esse 

dinheiro. No meu bolso não está!... (RISOS) Então, esta Audiência Pública é uma das melhores que temos 

participado, porque...(PALMAS)... Tem representante da Assembleia Legislativa... Ah! Meu amigo lá, do 

Dr. Fábio, Vereador Mizoel. Eu falo Mizoel, porque eu tenho um companheiro que não se chama Misael, 

chama-se Mizoel, mas ele para mim é Mizoel, a mesma coisa, um grande líder comunitário.  

Então, o momento agora... Ah! Desculpe-me! Quero cumprimentar, Vossa Excelência, 

eu fui lá da UCAM também, eu fui da UCAM, Secretário-Geral, na época... É o seguinte: o momento é 

agora, é para já, porque se nós não tivéssemos um Deputado lá dentro da Assembleia Legislativa como o 

nosso companheiro, e o senhor que é o Presidente, esta Audiência Pública não ia acontecer, não ia 

acontecer. Por quê? Nós já estamos enjoados de aguentar fedor, bosta, merda, aqui nessa lagoa! 

(OVAÇÕES) 

Nós queremos solução! E por isso nós temos esses nossos representantes. 

Em nome da ONG, a Associação Tudo Bem em Defesa da Vida da Família, nós 

agradecemos, parabéns, Sr. Deputado, o nosso presidente e os Vereadores, muito obrigado. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Queremos agradecer a fala do 

nosso irmão e amigo Carlito Cruz, esse incansável companheiro e batalhador. 

Vamos ouvir agora, abaixo de Deus é a nossa esperança para o encaminhamento da 

solução desta Audiência Pública que marcamos hoje. Vamos ouvir o Presidente da Agência Municipal de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, o Dr. Bustamante, que é o responsável pela 

fiscalização e inoperância dessa Agência. 

Olha o tamanho da responsabilidade dele! Então, o senhor tenha cuidado, Excelência, 

porque o senhor já sabe o que queremos.  

Eu quero dizer uma coisa, eu quero agradecer aos 24 Deputados da Assembleia 

Legislativa, em nome do nosso Presidente Eduardo Botelho, que aprovou o nosso Requerimento para a 

realização desta Audiência Pública, para que pudéssemos estar aqui, porque se ele não aprovasse, não 

seria possível estarmos aqui hoje. O nosso Presidente não pôde estar aqui por motivo de compromissos 

fora, mas ele pediu para deixar um abraço e dizer que está conosco nessa empreitada. 

Eu me reuni com ele antes de marcar e pedir o compromisso dele para esta empreita... 

(PALMAS)... Ele se reuniu com a assessoria jurídica para buscar a solução concreta, porque de blábláblá 

e amanhã e depois, nós já estamos iludidos há seis anos com essa concessão, que prometeu que iria 

investir, que iria sanar o problema, que iria ter água, que não teria mais esgoto fedendo, e o povo está 

atolado na catinga. Na merda!  

Então, vamos passar a palavra para o nosso amigo e irmão, que é Presidente dessa 

Agência de Regulação de Água e Esgoto de Cuiabá. (PALMAS) 

O SR. ALEXANDRE BUSTAMANTE – Boa noite a todos! 
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Primeiro, quero cumprimentar e parabenizar o Deputado Estadual, eterno Vereador, 

Marcrean Santos, que tem a coragem... O nosso companheiro Zé da Lagoa falou que em 2016 ele 

abraçou essa causa, eu entrei na Agência em abril de 2015, se ele não foi o primeiro, foi o segundo que 

entrou na Agência para reclamar da água, na época da CAB ainda. Então, desde 2015 eu sei dessa luta 

dele. De antes eu não sei, porque não estava lá. Eu estava na Secretaria de Segurança como a maioria dos 

senhores. 

Muitas pessoas que estão aqui do CONSEG já me conhecem daquela época. Nós 

brigávamos juntos pela segurança. Inauguramos a Polícia Comunitária dentro deste Complexo da Lagoa 

Encantada, na época, a pedido da liderança comunitária da região.  

Quero cumprimentar, também, as lideranças comunitárias nas pessoas do Maurício, do 

Valter Arruda e de todos que estão aqui; cumprimentar meus amigos do CONSEG, pois, estou vendo um 

bocado de pessoas do CONSEG da minha época e tenho uma saudade danada dos nossos embates, das 

nossas forças; e cumprimentar os moradores da região do Grande CPA e demais representantes da mesa; 

os Vereadores Lemes e Misael; o Ney, representante do Deputado Eduardo Botelho, Presidente da 

Assembleia Legislativa; e agradecer a Deus por estar vivo e ter condições de debater com vocês aqui.  

A responsabilidade que o Deputado Marcrean Santos colocou em mim: de que abaixo 

de Deus, sou eu é brincadeira dele, pessoal! Esqueçam isso!  

O que eu posso fazer para vocês e para nós, cuiabanos, é tentar solucionar dois 

problemas. Eu percebi pelas falas que temos dois problemas que têm que ser enfrentados: um é o 

problema do cheiro da lagoa, este é um problema, um problema sério; e o segundo problema é a 

revitalização do Parque, melhorar a sua qualidade, alargar a via, melhorar a academia, como falou o Sr. 

Antônio Teixeira, que está ruim lá. Eu vou anotando tudo. Desde a minha época de Secretário... Não estou 

falando nenhuma bobagem aqui, porque eu anoto e, depois, discuto. Então, eu anoto. Tudo o que vocês 

falarem eu vou anotando aqui.  

Então, acho que revitalizar... E aí tem um papel muito grande de dois Vereadores que 

estão nesta mesa – ouviram, Srs. Vereadores?; ouviu, Sr. Deputado? – de chegar ao Prefeito. E tem 

muitas ações compensatórias de dano ambiental que estão nas mãos do Gerson Barbosa, inclusive, da 

Águas, que ele pode direcionar aqui para a região dessa lagoa aqui, Vereadores Misael e Lemes, que ele 

pode fazer um parque mais bonito que o Parque das Águas. (PALMAS) É só questão de ajustar e trazer o 

recurso para cá.  Não precisa: “Ah, a Prefeitura está sem dinheiro!”.  

Gente, há dinheiro demais que está sendo investido em outros cantos, dinheiro de danos 

de multas, danos ambientais, que pode ser trazido para cá para melhorar. E aí vamos fazer o seguinte: um 

trabalho conjunto. Vamos chegar ao Promotor Gerson Barbosa, que achei que estaria aqui, também, e eu 

iria cobrar dele publicamente, porque tem um monte de dano ambiental em Cuiabá de construtoras, da 

empresa Águas Cuiabá, também, tem daquele cara que queimou o quintal no Pedregal, que multaram o 

danado do cara e a multa vai para eles fazerem alguma coisa... Vamos utilizar isso para reverter para o 

meio ambiente, para esta região. Por que não? Acho que temos condições de fazer um trabalho com as 

lideranças comunitárias, com os políticos, para tentarmos trazer isso para cá.  

Outra coisa que eu vi é o problema da lagoa. O problema da... 

Eu vou contar, mais ou menos, o meu histórico na Agência de Regulação para 

entenderem como cheguei aqui, hoje. Serei rápido! Não vou demorar muito! Eu garanto que não ficarão 

entediados.  
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Em dezembro de 2014, eu saí da Secretaria de Segurança Pública e voltei à Polícia 

Federal; na Polícia Federal, eu me aposentei depois de 32 anos como policial federal, e o Mauro me 

convidou para ir para a Agência de Regulação. Ele falou que queria que “batesse duro” na empresa de 

águas, no transporte coletivo para tentar melhorar, e eu não sabia como iria fazer isso, mas, com o apoio 

de uma equipe muito boa que tem lá, a primeira coisa que fizemos foi um trabalho de fiscalização do 

contrato.  

O grande problema que nós temos nas coisas públicas e que, muitas vezes, não 

sabemos – e o Maurício que é um companheiro do Conselho nosso lá da Regulação e o Deputado 

Marcrean, enquanto Vereador era... 

Por falar nisso, Deputado Marcrean, nomearam Vossa Excelência novamente lá como 

Vereador. Tem que avisar o Presidente da Câmara que o senhor, agora, é Deputado. Colocar Vossa 

Excelência novamente como Vereador. (RISOS)  

Nós fizemos um levantamento e percebemos que aquela empresa, a tal de CAB, não 

tinha condições de fazer nenhum investimento que estava programado, e pedimos a caducidade do 

contrato. 

O que é caducidade? É o rompimento do contrato, porque não está em condições de 

cumprir, no caso era a CAB. E Prefeito Mauro Mendes instaurou procedimento, fez a intervenção, da 

intervenção iria decretar caducidade, terminou o mandato dele e entrou o Prefeito Emanuel Pinheiro. Por 

cláusulas contratuais que foram feitas, o Prefeito Emanuel Pinheiro não teve como dar caducidade, porque 

a outra empresa comprou e garantiu, financeiramente, que conseguiria cumprir as metas. O que está 

acontecendo agora é que está sendo feito um novo plano, que este é um momento muito bom. 

Não é, Deputado Marcrean? Temos conversado bastante sobre isso: que você pode 

rever todo o contrato. O que é rever o contrato? Você pode calcular novamente quanto vai cobrar de 

esgoto; o que vai fazer primeiro, se vai trabalhar a região do Ribeirão do Lipa ou a Região Sul ou a Região 

Norte, Leste ou Oeste. 

Fizemos Audiências Públicas em todas as regionais de Cuiabá. O Valter Arruda esteve 

conosco na região do Sucuri. Estivemos aqui, também, nesta região, discutimos aqui e fiquei feliz demais, 

porque nem na minha época de Secretário de Segurança tinha visto uma Audiência Pública com tantas 

pessoas, ainda, lembrando que está frio e que é sexta-feira. (PALMAS). Tudo junto! É sinal que o 

problema é grande e complexo. Mas temos condições, agora, dentro da revisão do Plano Municipal e do 

Plano Diretor da Empresa, de priorizar. O que é priorizar?  É muito coisa a ser feita, mas muita coisa a ser 

feita. 

Uma das prioridades que pode ser feita, Deputado, Vereadores, é resolver o problema 

da Lagoa Encantada, dar o prazo mínimo à empresa, estabelecer padrão, estabelecer o que tem que ser 

feito, fazer estudos e apresentar para podemos trazer soluções.  

Eu não sou não engenheiro, pessoal! A engenheira é minha companheira aqui que sabe o 

que tem que ser feito. Tem um bocado de solução que pode ser dada. Agora, qual solução será dada? 

Temos que otimizar, que acabar com o cheiro. “Mas vai acabar com a lagoa?” Não sei, de repente, coloca 

uma estação de tratamento do esgoto que desvie o esgoto que cai nessa lagoa para outro canto ou pode 

colocar aerador. Soluções há muitas! Temos que achar a melhor. 

 Agora a revitalização do Parque, Deputado Marcrean Santos, acho que essa é mais 

simples. Não que seja fácil! Ela é mais simples, porque temos condição de canalizar recursos para cá, 
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inclusive, o meu Deputado Marcrean Santos, ou seja, alagar a pista, iluminar a pista, melhorar a academia 

que tem o céu aberto ali, de repente, até cobrir como tem no Parque das Águas, porque o sol é quente. 

Agora, do que precisamos é dessa mobilização social.  

O Arruda falou um negócio muito sério! Eu sou da cuiabania, também, e quero 

parabenizar o Deputado Marcrean Santos, porque é fácil ficar fazendo discurso no palanque, na 

Assembleia Legislativa, agora, estar aqui, sexta-feira, a esta hora não é todos que vêm, não. (PALMAS) 

Então, são importantes os dois Vereadores que estão aqui, também!  

Ouviram, Vereadores? Os senhores têm papel fundamental nisso! Os senhores têm... 

Por sermos de Cuiabá temos responsabilidade social com todos que estão aqui, porque o que o Arruda 

falou é verdade: na hora de pedir voto todos batem na portas da nossa casa. É igual a tartaruga que de 

quatro em quatro anos aparece para colocar a cabeça para fora.  

Eu tenho amigos políticos, mas eu tenho uma crítica: acho que político tem que ser do 

jeito que está aqui hoje, discutindo com a sociedade. Ele nos representa! Nós não o representamos! Ele 

nos representa, mas para brigar por nós são poucos. 

Então, o Deputado Marcrean Santos... 

Eu vou falar a verdade para vocês aqui: quando ele não me liga uma vez na semana, ele 

passa lá para tomar um café. Ele perturba na Agência. Quando não é água ou esgoto, é transporte, é outra 

coisa. Então, ele briga pela sociedade de um modo muito inteligente. O problema todos nós sabemos, mas 

ele quer solução e leva a solução, também. 

Desde que ele começou o mandato dele, ou melhor, quando comecei na Agência, ele 

começou a conversar comigo, ele briga por um projeto de gradação do esgoto de Cuiabá. E eu falei para 

ele que, por questões contratuais, nós temos que mudar o contrato. Não foi o que eu falei? O contrato é 

entre a Prefeitura e a Águas Cuiabá. Se conseguirmos fazer um movimento legal junto ao Prefeito, nós 

podemos graduar isso, fracionar e tentar trazer outra forma de compensar o que a empresa deve obrigar 

ou não.  

Então, é tudo questão de estudo, é questão de elaborar proposta, fazer um estudo e ser 

aprovado pela Câmara e pelo Prefeito, aí nós conseguiremos graduar isso, porque na época do Roberto 

França... foi ele que fez. Entendeu? Então há condições de levar esse estudo para frente, debater e brigar. 

E é uma proposta que o Deputado Marcrean Santos está com ela desde que estou na Agência. Sou muito 

simpático a isso, já falei isso com ele.  

A empresa que está aí hoje até agora assumiu em agosto do ano passado, é muito triste 

não mandarem um representante aqui. Eu achei que mandariam um representante, porque quem tem medo 

do debate não merece estar presente. Eu, desde a época de Secretário, tomei pancada demais de todo 

mundo, todo mundo me conhece. 

Os CONSEGs então... Os CONSEGs batiam em mim, iam lá tomar cafezinho e batiam 

nas minhas costas, pancada, pancada e pancada, mas sempre fomos muito amigos. Sempre fomos muito 

diretos e honestos, o que dá para fazer, fazemos; o que não dá, eu não invento.  

A mesma coisa da lagoa aqui, Deputado Marcrean Santos. Eu acho que tem condições 

de fazer o projeto rápido para poder melhorar pelo menos essa estrutura do cheiro.  

Eu já pedi a Rosidelma, que vai tentar chamar os nossos técnicos, os engenheiros 

sanitaristas e o pessoal da universidade para tentar criar soluções e colocar no colo da Águas Cuiabá para 

que ela, em curto prazo, dê prioridade aqui.  
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E quanto ao parque, a solução que eu vejo rápida é usar esses parques que foram feitos: 

Parque Tia Nair, o Parque das Águas, o Porto, para revitalizar isso aqui.  

Pessoal, é só uma questão de organização da sociedade, fazer um novo Abrace, viu Sr. 

Presidente? Fazer um novo Abrace! Chame o Prefeito Emanuel Pinheiro! Chame o Gerson Barbosa! Se a 

comunidade conseguir fazer isso, se vocês conseguirem revitalizar isto aqui, eu vou falar, nos 300 anos de 

Cuiabá, vocês inauguram isso aqui, um show!  

Quem sabe uma proposta para os 300 anos, Srs. Vereadores da região do Grande 

CPA, a revitalização da Lagoa Encantada maior. Vamos levar essa ideia ao Prefeito. Ele não está 

procurando ideia para os 300 anos? Vamos lá! (PALMAS) 

Deputado Marcrean Santos, eu estou à disposição! 

Senhoras e senhores, as ideias estão aí, em qualquer dúvida que tiver, a nossa Agência 

de Regulação, estamos prontos a atendê-los.  

O nosso papel na Agência é fiscalizar o contrato. Muitas vezes escrevem um contrato 

mal feito e depois querem que saia a solução, e não é assim. Hoje em dia temos que participar mais da 

elaboração desde o início para depois saber cobrar. A pessoa fala assim: “Ah, por que não pintou o chão 

de branco?” Porque na hora de fazer o contrato não colocaram no contrato que o chão tinha que ser 

branco. Então, nós temos que brigar por isso. Na hora que está fazendo o contrato, principalmente por 

concessões e passar serviço para terceiro, nós temos que saber exatamente o que está sendo feito.  

A nossa briga é diuturna com as concessionárias de Cuiabá, no que chega a nossa 

altura, e o que podemos fazer é ter a participação de vocês denunciando na Agência qualquer 

irregularidade, qualquer coisa errada e qualquer coisa que vocês acham que está errado, vazamento de 

água, esgoto, cano estourado. De tudo o que vocês denunciam lá, nós abrimos um procedimento e 

tentamos regularizar.  

Todas as denúncias que nos chegam, cobrança irregular, Deputado Marcrean Santos... 

Meteram uma cobrança no antigo Vereador Marcrean Santos que quase surtamos. Ele foi lá brigar 

comigo, tentamos resolver, compensar, tentamos ajudar e conseguimos resolver o problema dele. 

O que podemos fazer? Na nossa limitação lá, estamos prontos para ajudar. 

Quero me colocar à disposição, Deputado Marcrean Santos. A sua luta é justa. A sua 

luta é honesta. A sua luta não é inglória. Acredito que Vossa Excelência será vitorioso nessa luta. 

Parabéns pela Audiência Pública! 

Parabéns a vocês que estão aqui até agora mais do que nós que estamos aqui em cima. 

Muito obrigado! (PALMAS). 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Eu quero parabenizar mais uma vez 

o nosso amigo e irmão Alexandre Bustamante, porque todas as demandas que eu levei para ele do 

consumidor de Cuiabá, abuso de cobrança, falta de água... Eu levei uma situação para a ARSEC lá do 

Santa Rosa II, onde um morador abria a torneira e saía esgoto na torneira em vez de água. Essa é a tal 

fedentina. Acessem o meu Facebook que vocês vão ver isso. 

O morador não sabia o que fazer mais. Quando ele abria a torneira, era aquela catinga 

danada que conseguiu infiltrar na rede de esgoto, dentro da rede de água.  

(PARTICIPANTE FALA FORA DO MICROFONE – INAUDÍVEL.) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – No Jardim Mariana.  
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Os moradores lá ficaram quase doidos. Meu Deus do céu! Abriam a torneira da pia, era 

esgoto; abriam para lavar roupa, era esgoto. Tudo ali virou esgoto. 

Essa fedentina, Zé, não é só daqui, não, ela andou longe. 

Nós temos um projeto que há dois anos foi protocolado na Prefeitura, está pronto, está 

nas mãos do nosso Secretário Roberto Stopa, a quem parabenizo pela atuação em Cuiabá, da iluminação 

desta Lagoa Encantada, cujo orçamento está em 150 mil reais.  

Eu vou sentar com o Prefeito, na semana que vem... Nós conseguimos, esta semana, 

uma emenda do Governo do Estado no valor de 500 mil reais e quero colocar à disposição, se for preciso, 

para cá, Presidente Alexandre Bustamante e Srs. Vereadores. 

Quero me colocar à disposição para que essa emenda, que é do Estado, por meio do 

nosso Governador... Eu me coloco à disposição e vamos ao Promotor Gerson Barbosa, na próxima 

semana, conversar com ele, pessoalmente, para tratar revitalização por meio de TAC.  

Tem muito recurso da questão ambiental que pode ser aplicado aqui, que muito bem o 

senhor falou. Então, nós vamos cuidar disso com a Câmara Municipal de Vereadores e quero fazer justiça.  

Eu estive na Câmara Municipal na terça-feira, na Sessão, onde tive a oportunidade de 

convidar todos os Vereadores de Cuiabá para participarem desta Audiência Pública e aqui se encontram 

apenas 02 Vereadores. Gostaria de parabenizá-los, porque lá são 25, mas aqui apenas 02. (PALMAS) 

Na Assembleia, da mesma forma, convidamos os 24, está presente um Deputado. O 

Deputado Eduardo Botelho conversou comigo e não estaria presente por motivo de força maior, mas está 

aqui o Ney Adauto, representando-o, em respeito à população de Cuiabá. Isso é fazer justiça. 

Vamos ouvir agora o meu amigo, irmão do Flor da Mata, com quem estamos fazendo 

um trabalho há mais de um ano aqui na estrada da Ponte de Ferro, onde foram assentadas 1.400 famílias... 

Quero fazer justiça aqui, também, que o nosso Prefeito Emanuel Pinheiro tem dado toda 

a condição para atender o Flor da Mata com maquinário, patrola, caminhão caçamba, retroescavadeira, 

motoniveladora e amanhã vai ter uma PC, sábado e domingo, atendendo essa comunidade maravilhosa do 

Flor da Mata, do qual eu tenho a honra e o orgulho de fazer parte. Viu, Edson? 

Gostaria de dar mais uma notícia: através da luta desses companheiros, o Governador, 

no dia 13, na próxima quarta-feira, estará desapropriando o Flor da Mata para fazer uma justiça social. 

São 53 hectares.  

O Flor da Mata, que estive com o Presidente Deputado Eduardo Botelho, com o Edson 

e o Advogado do Flor da Mata, foi feito um acordo anterior com o Duílio, que se diz ser proprietário, para 

que esses 1.400 habitantes pagassem 500 reais pelo terreno que totalizava, aproximadamente, 700 mil 

reais ,Vereador Antônio Lemes. 

Ele fez um pré-acordo, quando foi homologar o acordo, ele fez igual gato quando está 

com medo de água fria, pulou no mato, falou: “Aqui não. Não quero mais, não”. Não quer, por quê?  

Porque lá o povo já está com quase 05 anos; quando o pessoal entrou lá não tinha nenhum pé de caju e 

hoje virou uma cidade; levamos transporte coletivo para o Coxipó do Ouro, por meio do pedido nosso 

que o Valter Arruda estava presente, que o Edson solicitou, que o Prefeito autorizou a implantar, por meio 

da SEMOB, o transporte coletivo para o Flor da Mata, indo até a ponte de ferro, que não tinha. 

Como o Duílio não quis, sentei com o Governador, junto com Presidente da Assembleia 

Legislativa: “Ah, ele não quer pegar 700, então, vamos desapropriar”, e terça-feira, Edson, estaremos com 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM CUIABÁ, REALIZADA NO DIA 

08 DE JUNHO DE 2018, ÀS 19H.  

Pág. 21 - Secretaria de Serviços Legislativos 

as 1.400 famílias no Palácio do Governo para o Governo assinar o decreto de desapropriação do Flor da 

Mata.  

Quero parabenizar o Governador Pedro Taques por fazer justiça social por aqueles que 

mais precisam. (PALMAS) 

E agora, no mês que vem, estaremos inaugurando uma fábrica de bloco do Flor da 

Mata para construir duas casas por mês para quem não tem ou que mora em casa de tábua, precária, 

numa parceria com o Presidente da Assembleia Legislativa, com a Brita Guia, a Prefeitura de Cuiabá, e a 

Beira Rio Material de Construções.  

A partir de julho estaremos inaugurando, autoridades municipais, estaduais e o Prefeito 

de Cuiabá, um fábrica de bloco, não para vender bloco, mas para fazer um trabalho social que está em 

meu coração – e vou realizar no Flor da Mata, com fé em Deus. 

Com a palavra, o Presidente Edson. (PALMAS) 

O SR. EDSON – Boa noite a todos! 

Quero agradecer toda a mesa e agradecer o meu irmão abençoado, o nosso Deputado 

Marcrean Santos. 

Deus faz as coisas na hora certa. 

Agradeço a todos, o Valter Arruda, que também conhece o meu trabalho e as demais 

pessoas.  

Acho que muitos me conhecem: bem ou mal falam do Edson. 

Viemos para um lugar que estava morto na região de Cuiabá, gente, onde nasceu o Flor 

da Mata, que hoje está vivendo a história de Cuiabá, do Coxipó do Ouro.  

Estamos cobrando tudo que é de direito para aquela região do Coxipó do Ouro e 

estamos sendo atendidos. (PALMAS). 

Todas as portas em que batemos fomos atendidos, por meio do Deputado Marcrean 

Santos, do Deputado Eduardo Botelho – o Valter Arruda esteve lá.  

Fico assistindo a história da lagoa aqui, Deputado Marcrean Santos, fico assistindo e 

olhando acontecer uma lagoa dessa fedida no Coxipó do Ouro.  

Lá no Coxipó do Ouro, gente, tem lugares para por o lixo e pergunto a Vossa 

Excelência, Deputado Marcrean Santos...  

Eu acho que deve ser marcada uma Audiência dessas para discutirmos o problema da 

região, que eu acho que tem, mais ou menos, por baixo, 40 mil moradores da região do Coxipó do Ouro. 

Precisamos discutir isso com urgência para não acontecer o que está acontecendo aqui, porque daqui a 02 

anos acontecerá. 

Quantas pessoas conhecem a Ponte de Ferro e lá tomam banho, gente?  

Vocês acreditam que lá não há um banheiro para ninguém? Não existe um banheiro. 

Onde esse povo faz suas necessidades? Dentro do Rio Coxipó, de onde o nosso povo cuiabano está 

bebendo a água. Isso eu falo aqui com toda certeza. Vocês podem conferir. 

Quantos condomínios estão indo, Deputado Marcrean Santos, para a região do Coxipó 

do Ouro para ganhar dinheiro e ninguém quer investir em nada e quer matar o Coxipó do Ouro jogando 

esgoto dentro? Quantos têm? (PALMAS) Têm mais de 40! 

Foi muito bom hoje pegar uma mesa completa para discutir.  
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No Flor da Mata não temos um palmo de esgoto jogado em rio nenhum, porque é seco. 

Não temos nada de crime ambiental.  

Preocupo-me porque estou indo para aquela região morar e viver. Certo, Deputado 

Marcrean Santos? E me preocupo com o rio, porque é um rio lindo, bonito e quantos moradores bebem 

daquela água?  

Se você pegar hoje lá do Coxipó do Ouro, aquele povo que está esquecido. De Arraial 

do Freitas ninguém fala e é histórico em Cuiabá. Fomos para lá só com a intenção de tentar mostrar para 

Cuiabá que ainda tem gente naquele lugar e precisa viver. 

Por meio dos Deputados Marcrean Santos e Eduardo Botelho, nós estamos 

conseguindo, gente.  

Falar mais o que sobre isso aqui? Vocês já sabem. Está aí o problema.  

Mas eu acho que estão muito poucas pessoas aqui.  

Está faltando o povo ir para a rua mesmo, Deputado Marcrean Santos, se defender. 

Mas ainda está pouco, muito pouco, pelo tamanho do problema – poucas pessoas!  

Tem que convidar seu vizinho, seu primo, todo mundo, e partir para luta, porque não 

adianta ter Deputado e não brigarmos pelos nossos direitos. (PALMAS)  

Se não brigamos pelos nossos direitos, não adianta, Deputado, o senhor querer fazer. O 

senhor tem que usar a população. Aí vai.  

Então, o que tenho falar para vocês nesta noite, gente, é que o Flor da Mata está ali, 

uma associação que eram 4.000 sócios, já nos traíram e cortou pela metade o grupo que tem. Derrubaram 

nossas casas e nós levantamos de novo. 

Hoje o Deputado Marcrean Santos ainda falou mais. 

Deputado Marcrean Santos, o senhor está de parabéns, porque os postes já estão 

fincados e a energia já chegou lá no final do bairro. (PALMAS)  

 Estamos com o maior problema no Flor da Mata, mas iremos resolver, que é encanar 

água para essas pessoas dignas, porque o poço nós já temos. Só falta o encanamento, mas vamos chegar 

lá.  

Aqui tem muitas pessoas lá do Flor da Mata que estão ouvindo: nós vamos conseguir. 

Só que não conseguimos construir uma cidade em dois dias.  

Tem que ter tempo e passo a passo, gente!  

Não podemos deixar, Deputado Marcrean Santos, com o Flor da Mata – Vossa 

Excelência viu lá que está lindo, certo, uma coisa digna de viver – atrapalhar.  

Então, vamos construir certo, para Cuiabá ver que nós fizemos um bairro digno. Muitas 

pessoas vão ter orgulho de morar na região do Coxipó do Ouro.  

Gente, muito obrigado.  

Eu convido todos os companheiros de bairro que estão aqui, se puderem nos dar uma 

força. 

No dia 13, às 16h, estaremos no Palácio do Governo, na Casa Civil, quando estarão 

assinando as apropriações, o sonho dos moradores e a vida do Rio Coxipó do Ouro e da comunidade do 

Coxipó do Ouro também.  

Nós vamos lutar pela comunidade Coxipó do Ouro também, Deputado Marcrean 

Santos, porque não é justo aquele povo estar lá vivendo como vive.  
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Tem escola boa? Nós queremos melhor.  

Fui há alguns dias no colégio velho do Coxipó do Ouro e estão caindo os ventiladores 

nos alunos.  

Nós queremos tudo isso. Então, eu gostaria, Deputado Marcrean Santos, de deixar aqui 

para todas as autoridades presentes, o pedido de que marque uma Audiência Pública dessas para debater 

com o Coxipó do Ouro.  

Muito obrigado! (PALMAS). 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Quero parabenizar esse guerreiro 

incansável.  

Nós vamos construir história juntos no Flor da Mata, Edson. 

O pessoal está preocupado no Pedregal: “O Deputado Marcrean Santos não sai da Flor 

da Mata. O Deputado Marcrean Santos vai acabar mudando para esse Flor da Mata. Almoça no Flor da 

Mata, toma café no Flor da Mata”.  

Iremos viajar amanhã para Cáceres, vamos a um evento do nosso Governador, vamos 

chegar à tarde, mas domingo cedo vamos tomar café e almoçar no Flor da Mata. Vamos tomar café e 

almoçar lá para vistoriar os trabalhos.  

Convido a Srª Rosildema Guimarães, Diretora Reguladora de Fiscalização da Agência 

Municipal de Serviços Públicos, da ARSEC, nossa amiga, que vai fazer uso da palavra agora.  

A SRª ROSILDEMA FRANCISCA GUIMARÃES – Boa noite a todos! 

Deputado Marcrean Santos, primeiro, quero agradecer pelo convite para participar 

desta tão importante Audiência Pública. 

Depois quero parabenizá-lo.  

Parabenizo, porque, quando temos algum problema, quando temos alguma coisa que 

vemos que não está funcionando, que não está de acordo com aquilo que deveria estar, temos que 

reclamar a quem de direito, e a Agência Reguladora, a ARSEC, está à disposição dos consumidores de 

Cuiabá, sistema de água e esgoto, se houver algum problema – não é, conselheiro Maurício? –, vão à 

ARSEC, liguem para a ARSEC e reclamem.  

A ARSEC está à disposição, ela faz a vistoria e medeia alguma reunião ou alguma 

solução para o problema que existe. Então Deputado, obrigada e estamos à disposição na Agência 

Reguladora.  

Parabéns pela ação, pela iniciativa, e que todos aqui tenham essa iniciativa, é isso que eu 

queria dizer. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Pessoal, eu só quero dizer uma 

coisa aqui, estava lá hoje na Secretaria de Obras do nosso grande companheiro, grande Secretário 

Vanderlúcio, que faz um trabalho espetacular lá em Cuiabá com o Stopa; e o nosso amigo e irmão 

Vereador Misael, que também é um guerreiro, estava lá conosco, ele até brincou, você veio aqui esses 

dias, tinha um aniversário de uma servidora na qual nós cantamos parabéns juntos, você chegou hoje e tem 

outro aniversário. 

Falei, eu estou adivinhando as coisas boas. O que mais a gente fica feliz, o que o 

cidadão hoje busca; o que ele mais quer das autoridades constituídas é atenção e respeito; eu não tenho 

nem motivo e nem o porquê de puxar saco de ninguém, eu não preciso disso, mas eu nunca vi ninguém 

reclamar do trabalho da ARSEC.  
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Fui à ARSEC e não atenderam, encaminhei ao Bustamante que nem me ouviu, então se 

tem atendido o cidadão; a maior autoridade que chega ali. Da mesma forma, é igual ao Stopa,  Vanderlúcio 

e outros secretários que nosso Prefeito tem, que atendem a população.  

O que as pessoas querem hoje de muitos políticos não é pedir muitas vezes. Eles têm 

medo de conversar com o eleitor, só conversa em época de campanha, porque ficam com medo. Quando 

ele liga, já vai pedir, atende aí fulano, fala que eu não estou não, saí.  

Quando chega ao gabinete dele, fala para o meu chefe atender, porque eu não posso 

falar, porque eu não sei o que, sempre sai pela tangente. São poucos que atendem. E eu não estou aqui 

puxando saco do Botelho, não preciso puxar saco dele e de ninguém, porque eu não tenho inveja de 

político nenhum em Mato Grosso, mas o Botelho ele, a população... (PALMAS)... chega ao gabinete dele,  

ele é simpático, e as pessoas, o eleitorado e a população, passaram  a gostar da simplicidade, da simpatia  

e do compromisso que ele tem, por isso que eu não conheço a vida dele lá atrás, foi funcionário da Rede 

CEMAT, jornaleiro, em que lugar que  o homem está hoje? Foi Deus quem colocou ele. 

Então, eu sempre falo pelo lugar em que passo: o povo precisa é de respeito, 

sinceridade e de atenção. O político que não tiver essas três qualidades pode ir tirando “o cavalinho da 

chuva” que não tem mais bobo. 

 Depois que inventaram o tal de Facebook, WhatsApp, não sei o que mais aí, o povo 

compreende tudo. O que tem de gente na casa dele, Maurício, deitado no sofá, comendo uma pipoca, 

acompanhando o que está acontecendo de ontem para cá, acompanhando agora. 

Então, o povo acompanha de perto a vida de seu representante, não adianta achar que 

vai chegar outubro; abraçando e beijando e fazendo promessas, se quem está no poder não fez, não 

adianta prometer que vai fazer, não tem mais bobo. (PALMAS) 

Pessoal, então, vamos ouvir aqui agora, o Pitágoras Moraes de Andrade, morador do 

CPA. Vai dar uma palavra para os nossos companheiros, esse guerreiro, eu conheço um pouco da história, 

além dele combater o homem, deixa o pessoal mais novo. Tem um salão de corte de cabelo; faz um 

compromisso, se o cara senta lá para cortar o cabelo, ficará mais novo, quanto anos Pitágoras? 

O SR. PITÁGORAS MORAES DE ANDRADE – Ele fica menos feio. 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Menos feio, então está de 

parabéns. 

O SR. PITÁGORAS MORAES DE ANDRADE – Ele fica menos feio. 

Boa noite! Na realidade eu vou falar bem pouco aqui, porque muita gente já falou das 

reivindicações que nós temos da nossa Lagoa Encantada, mas o que eu espero das nossas autoridades e 

representantes é que não fiquem somente na palavra, porque, palavras e promessas, eles fazem muito. 

 Agora, benefício é o que mais precisamos, porque todos sabem aqui que na época de 

eleição os nossos representantes vêm bater em nossa porta, querendo o nosso voto, para estar durante 

quatro anos recebendo um salário maravilhoso, e nós da grande Morada da Serra e outros bairros, temos 

um problema e sabemos realmente o que pagamos para eles.  

Agora, temos a obrigação de cobrar deles, e eles têm mais que a obrigação de fazer 

para nós. Esta Audiência Pública tem que acontecer sempre, sempre! O benefício não é somente dessa 

lagoa, aqui nós temos posto de saúde com carência, temos uma situação que a nossa Unidade de Pronto 

Atendimento da Morada do Ouro, que também está em uma situação vergonhosa, Vossa Excelência está 

entendendo? 
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 Você chega lá e tem médico, ele começa a atender lá pelas 21 horas e você chega às 

18 horas com problema. E isso não é justo, sabe! É um problema nosso, nós pagamos. E eu acho que é só 

isso e todos nós sabemos do problema, pedimos aos nossos representantes que vão à frente. (PALMAS) 

Uma boa noite a todos e obrigado! É só isso.     

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Eu quero dar uma boa notícia aos 

moradores do CPA III e adjacências, o nosso amigo Zé da Lagoa, ex-Presidente Welton, que nos 

acompanha há muito tempo e que tem cobrado muito os benefícios a quem precisa.  

Eu nunca fiz campanha fazendo promessas, até porque você não pode prometer o que 

não é seu a ninguém. Nós fizemos compromisso de lutar e defender os direitos do povo e buscar 

alternativa como estamos buscando hoje, mas eu quero dar uma notícia de que reivindicamos ao nosso ex-

Prefeito Mauro Mendes, que não foi possível, teve boa vontade, mas não foi... 

 Tivemos com o Prefeito Emanuel Pinheiro, temos que fazer justiça, fizemos a 

reivindicação do lugar onde o Vereador Marcrean Santos buscou votos, fazendo compromisso de 

defender o povo. 

 Então, aqui no CPA III, qual foi o compromisso que fizemos? Iluminar o miniestádio do 

CPA III. Está iluminado. Fizemos o compromisso de buscar alternativa para conclusão de 10 ruas que 

ainda faltam concluir, inclusive uma, está aqui perto, que cruza, sai da escola Coupe. 

Então, são 10 ruas e o projeto está pronto. O Prefeito fez um compromisso, Sr. 

Maurício, que dentro do mês de junho e mais tardar em julho, lançaremos o término desse asfalto, para 

fazer justiça com os moradores do CPA III. (PALMAS) 

Nós temos um compromisso do Deputado Federal Victório Galli de trazer uma UBS 

aqui para o CPA III. Temos uma área de 04 mil metros no Setor III, nós já fomos lá, já fizemos reunião... 

Até o Ari, coitado, que Deus o tenha em um bom lugar, que foi Secretário de Saúde, na época do Prefeito 

Mauro Mendes... Fizemos um abaixo-assinado com quase duas mil assinaturas. O Deputado Federal 

Victório Galli já conseguiu 500 mil para a construção da UBS e o Prefeito Emanuel Pinheiro vai colocar 

mais 800, ela custa 01 milhão e 300, e vamos lançar aqui, Zé. Esse é um pedido seu com a comunidade e 

um compromisso do Prefeito Emanuel Pinheiro. 

Para concluir e passar a palavra para o nosso ilustre Vereador Antônio Lemes, nós 

faremos o lançamento do término do asfalto do Novo Horizonte, que é um compromisso do Prefeito 

comigo, com a comunidade, a Presidente Rosana está aqui, estivemos com o Prefeito Emanuel Pinheiro, o 

projeto já está pronto... (PALMAS)... esse lançamento vai ser este mês.  

Teremos um café da manhã em Novo Horizonte, este mês, e vamos também contemplar 

o Planalto, o Sol Nascente, o Guaicurus, o Bairro Oito de Abril e aqui, CPA III, que é um compromisso 

do Prefeito Emanuel Pinheiro com o Deputado Marcrean Santos, que é onde eu luto, brigo 

incansavelmente. 

Este mês, até julho e agosto, o Prefeito Emanuel Pinheiro tem um compromisso comigo, 

com esses representantes e com a população desses bairros em que iremos lançar essas obras. 

Só para tornar público esses compromissos. 

O SR. JOSÉ CARLOS SAMPAIO – Deputado, o Deputado Eduardo Botelho já 

liberou o dinheiro para fazer a academia ali em frente ao CRAS. Já está comigo o documento. Já está 

liberado o dinheiro para fazer a academia em frente ao CRAS. Ele liberou 50 mil para fazer. 
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O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Eu vou fazer uma reclamação para 

o Presidente Eduardo Botelho, porque para mim ele liberou uma emenda para uma academia no CPA IV, 

que nós vamos inaugurar para revitalizar a Praça dos Expedicionários, só 35 mil, Zé. Liberou 50 mil para 

você! Eu vou falar: uai, Deputado, que negócio é esse! Eu vou fazer uma reclamação... (RISOS). Está me 

devendo 15 mil. 

Vamos ouvir o nosso... Pessoal, vamos bater palmas! Vocês estão com as mãos todas 

encolhidas, aí fica difícil! Eu iria até trazer um caldinho de feijão, mas não vão conseguir tirar a mão para 

tomar alguma coisa quente aí. (PALMAS) 

Vamos ouvir o nosso irmão e Vereador Antônio Lemes, da nossa Câmara Municipal de 

Cuiabá, que irá trazer uma mensagem e um apoio para esse movimento tão importante que necessita da 

união de esforços do Parlamento Municipal e Estadual para alcançar esse objetivo, que não é do Deputado 

Marcrean, é do povo, quem está sofrendo não sou eu não, é o povo, e nós somos representante e vamos 

vencer essa batalha. 

O SR. ANTÔNIO LEMES – Boa noite a todos, Deputado Marcrean Santos, 

representante do Botelho aqui presente, Presidente do CONSEG, Raimundo, Vereador Misael, 

companheiro; em nome de Valter Arruda, quero cumprimentar todos os Presidentes de bairros que aqui 

estão, pessoal do Coxipó. 

Já falaram quase tudo, Marcrean, temos sentido na pele, quero falar como morador da 

Região Norte, como diz, Raimundo, nós moramos nessa região; porque, se for para falar de Cuiabá inteiro, 

vamos gastar muito tempo. 

Sobre a água, o que Marcrean falou sobre a caixa, que a empresa não usa mais essa 

caixa d’água, porque gasta muita energia; mas, Deputado Marcrean, eles não gastam energia, não têm 

despesa, mas nós em casa temos que gastar energia colocando bomba para puxar água para subir. 

(PALMAS) 

Então, eles estão fantasiando essa situação, nós que precisamos da água, que somos 

consumidor dessa água cara... Porque nós moramos, vamos dizer assim, na barranca do Rio Cuiabá e do 

Rio Coxipó, a água em Cuiabá é para ser uma das mais baratas do Brasil, mas hoje é a mais cara. 

Volto àquele Projeto do Mandioca, por gravidade só se a água for lá do Manso, né. 

(RISOS) É um projeto de uma pessoa que não conseguiu finalizar, não conseguiu se eleger, mas é um 

projeto interessante, se você for analisar, do Manso para Cuiabá por meio da gravidade, não iria gastar 

energia elétrica. 

Com relação à lagoa, eu vejo que por aqui já passaram vários Governadores no Estado 

de Mato Grosso e investiram aqui, passaram vários Prefeitos que, com recursos federais, investiram aqui, 

mas, infelizmente, ainda não conseguiram resolver esse gargalo. 

Então, nesta Audiência Pública, Deputado Marcrean Santos, nós estamos discutindo 

aqui várias ideias que estamos tirando aqui para fazer esse encaminhamento para ver se um projeto resolve 

de vez essa lagoa, apareça e conclua, para que as pessoas não fiquem passando essa situação aqui, até de 

zoação. 

Você mora na beira da Lagoa Encantada, não dá para ir à sua casa comer um 

churrasco, porque tem fedentina e tal, mas não é diferente também, pessoal, dos bairros da região aqui. 

Raimundo disse que aqui passa esgoto do CPA inteiro. Eu quero dizer a você, Raimundo, que eu acho que 

do CPA I e uma parte do CPA II já não está nem chegando aqui, está tudo entupido. 
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Eu vejo que, no Centro América, ao lado do IBAMA, desce um canal de água, esgoto 

podre, a água sai limpa ali do fundo do Hospital do Câncer, a água vem e, quando chega ao CPA I, é 

inundada com aquele esgoto preto, e aí a fedentina atormenta o pessoal do Centro América, Tancredo 

Neves, Vila Rosa, Novo Mato Grosso, esses bairros, e Planalto. 

Aqui, ao lado do Três Barras, há o córrego do Três Barras, que nasce ali próximo ao 

Buriti, na Lagoa Azul, e dali desce cortando esses Bairros Alto da Glória, Jonas Pinheiro, vem e passa pelo 

Três Barras, Jardim Brasil e também deságua até o Novo Horizonte, encontrando com essa outra água 

podre ali. 

A coisa... Não é difícil de descobrir isso, todo mundo sabe, o Poder Público sabe. Eu 

vejo ali, no Bairro Aroeiras, há um centro de tratamento no Bairro Aroeiras, que foi uma COHAB feita 

pelo Prefeito, à época, Roberto França, todo mundo vê que a água nasce lá do morro do Novo Paraíso, a 

água vem limpa e chega ali... A água do esgoto, do tratamento, estão soltando diretamente no córrego, 

transforma num esgoto, fica podre a região. Então, está na cara de todo mundo essa situação. 

Então, tem que fazer a rede de esgoto em todos os bairros, o problema não é só aqui na 

lagoa, nesses bairros da região. Temos que trabalhar duro nisso aí, Deputado Marcrean Santos, para que 

essa empresa estabeleça uma tabela, uma metragem para fazer de esgoto anual para a Capital para ver se 

consegue... Porque eu não vi, em nenhum bairro, que foi feito esgoto nesse um ano e pouco, nada, nada, 

nada. 

Até o Ministério Público iria proibir, à época do próprio Mauro Mendes, de fazer 

asfalto sem rede de esgoto. Mas como que vai fazer a rede de esgoto se a empresa não quer investir? E o 

morador precisa do asfalto, o asfalto é fundamental, é saúde para o morador, não tem como esperar rede 

de esgoto para fazer o asfalto. 

Então, pessoal, a minha ideia... Eu irei contrariar algumas ideias de algumas pessoas, 

mas como estamos com o Presidente da ARSEC, é bom ele ouvir isso para que leve ao Prefeito, eu disse 

isso numa reunião informal com o Mauro Mendes, e ele falou que iria fazer um projeto muito bonito se 

fosse eleito novamente, mas acabou não sendo candidato, isso aqui seria mais bonito do que o Tia Nair. 

Deve ser, mais ou menos, esse projeto que você falou, fazer esse TAC lá e trazer o recurso de multas e tal 

para cá.  

Pessoal, veja bem, nós investimos aqui dinheiro de vários Governos e Prefeitos também. 

Como eu já disse, nós tratamos essa água, mas ali à frente, 100 metros à frente, desce o Córrego Gumitá, 

podre! Desce o Córrego Três Barras, podre, e encontra ali! O que adiantou tratar a água da lagoa aqui? 

Foi perdido! Eu acho que é enxugar gelo! Tem que fazer uma forma que beneficie essa comunidade para 

acabar esse ardor. 

Mas o lugar de fazer um centro de tratamento seria nas barras do Rio Coxipó com o 

Córrego Moinho. Por que o que é barra? Barra é onde o córrego encontra o rio, e prejudica o rio com o 

esgoto. Ali faria um tratamento de rede de esgoto, porque seria toda essa região norte que deságua nesse 

Córrego do Moinho, que deságua no Rio Coxipó, que deságua no Rio Cuiabá. Ali também faria um grande 

projeto de retenção do esgoto, de garrafa pet, de sofá, de tudo o que seria retirado, como há projetos, em 

São Paulo. 

Eu já vi, algumas vezes, documentários sobre esse tipo de coisa, porque o Rio Cuiabá 

não pode morrer, é uma grande riqueza que temos e parece que os políticos não enxergam, ou acham que 
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isso não tem importância. Será que vão deixar morrer primeiro para depois cuidar? Para fazer grandes 

projetos para salvar esse rio?  

Ali na Orla do Porto vai virar o quê? Orla do esgoto? Hoje em dia, a Orla do Porto é 

bonitinha. Por quê? Porque tem um rio limpinho lá. E quando for um Tietê da vida? O que irá valer aquela 

Orla do Porto?  

Então, isso aí, meu companheiro Misael, Deputado Marcrean Santos, e nosso amigo 

representante do Deputado Eduardo Botelho, eu estou falando isso porque eu me sinto indignado. O Rio 

Coxipó do Ouro é um rio que recebeu nossos bandeirantes na época do Miguel Sutil, Pascoal Moreira 

Cabral... Esse nome, não é porque o meu nome é Lemes, mas até ali na Câmara, Deputado Marcrean 

Santos, está faltando um pedaço do nome do Pascoal Moreira Cabral Lemes. Esse é o nome completo 

dele, só que não colocaram. (PALMAS) 

Esse povo esteve aqui e construiu a segunda igreja, no Coxipó do Ouro. Como diz o 

nosso amigo Edson: é um rio que temos que salvar. Uma água transparente, cristalina daquela, e você vê 

essa bagunça que está na beira desse rio. Pelo amor de Deus, cadê... Tem que fazer uma gestão melhor, 

Deputado Marcrean Santos. 

Desculpe, pessoal, de ter me alongado, mas é isso que eu digo. Eu não sei se eu estou 

errado. Mas a minha ideia seria fazer uma lagoa de tratamento antes de desaguar no rio Coxipó, que 

depois deságua no rio Cuiabá.  

Meu muito obrigado a todos! Boa noite! Desculpe-me o prolongamento da minha 

prosa. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Quero parabenizar o nosso 

Vereador e amigo Lemes. 

 Quero dizer ao Vereador Lemes e ao Edson, do Flor da Mata, que no dia em que nós 

implantarmos a linha de ônibus até a ponte de ferro, nós tivemos com o Valter Arruda e fizemos um vídeo. 

Eu fiz um compromisso de cobrar do Governador a remoção daquela ponte que está dentro do Rio 

Coxipó, trazendo o risco de morte aos banhistas, e que o Governador autorize, com o nosso Prefeito, 

numa parceria, revitalizar ali, tirar aquela ponte de ferro e devolver aquela estrutura nova ao local, fazendo 

justiça para a cidade 300 anos.  

Uma vez que a ponte de concreto, Alexandre Bustamante, a largura dela não comporta 

dois veículos, trazendo risco de acidente, aos carros que trafegam indo ou vindo. Então, aquela ponte de 

ferro tem que ser removida, restaurada e devolvida aos moradores da região que merecem esse respeito. E 

que essa ponte... Eu fiz requerimento ao Governador pela Assembleia Legislativa, e o Secretário de 

Infraestrutura do Estado já fez o compromisso de remover, Vereador Misael, a ponte de ferro daquele rio, 

porque está causando risco aos banhistas, que só têm aquele local de lazer para ir aos finais de semana e 

feriados refrescar a sua memória.  

Convido o companheiro João Carlos Abreu, morador do Bairro CPA III, para fazer o 

uso da fala. E as palmas? Não acabou. (PALMAS) 

O SR. JOÃO CARLOS DE ABREU – Boa noite a todos, sou Carlos de Abreu, 

conhecido no CPA como Jota. Como eu não gosto de ver poste mijando em cachorro, eu começo 

cumprimentando a comunidade presente, porque todo poder emana do povo para o povo, e em seguida a 

mesa, na figura do então Deputado Marcrean; dos representantes comunitários, Valter Arruda, com o qual 

eu tive a oportunidade de trabalhar um bom tempo; do Raimundo Figueiredo, quem eu tive a oportunidade 
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de acompanhar um bom período aqui na região do CPA; do nosso amigo Misael, agora também residindo 

na região dele, não é, Misael? Ao Zé Carlos, com o qual também participamos na luta pela efetiva ação 

dentro desse espaço que outrora, simplesmente, era um espaço degenerativo social.  

Com relação à questão da lagoa, do mau cheiro, Deputado, no passado, nós tínhamos 

aqui um espaço lúdico, teoricamente, porque nós tínhamos, nessa área, um bolsão grande de camalote. O 

mais interessante é que a SANECAP veio e retirou esses camalotes daqui. Na época que existiam essas 

plantas aquáticas, nós não tínhamos mau cheiro na lagoa, porque a função dela é filtrar e devolver água 

limpa.  

O mais interessante é que técnicos... Aí eu fico preocupado quando falam em chamar 

técnicos da UFMT, porque eu tenho trauma de alguns técnicos de hídrica da UFMT. “Antaplegia” também 

afeta técnicos. 

O Tâmisa, um dos rios mais poluídos da Europa, foi despoluído com camalote, vieram a 

Mato Grosso do Sul e levaram sementes do camalote e fizeram ilhas flutuantes lá. Hoje, o Tâmisa tem 

peixe viscoso. Aqui quando tínhamos o camalote, tínhamos uma revoada maravilhosa de pássaros que 

vinham do Pantanal próximo nosso e faziam essa travessia. Não tínhamos mau cheiro. 

O Zé Carlos se refere ao reator, ao RAFA, esse reator tem objetivo de separar o sólido 

do líquido e o gasoso. O gasoso é altamente inflamável. É aí que eu digo que tenho um pouco de 

ressentimento com os técnicos da UFMT, porque quando eu me referi de utilizarmos os gases produzidos 

pelo RAFA para a produção de energia, para a iluminação da Lagoa Encantada, os cálculos feitos, na 

época, com a utilização de outro processo chamado torre positrônica... Essa torre é hélice e esse gás 

poderia ser queimado na base dela para aumentar a velocidade da hélice. Aí, sim, teríamos energia 

suficiente para iluminar, inclusive, as 4 pistas. Um técnico da UFMT disse que não poderia ser usado, 

porque é um gás nocivo e tem que ser queimado na atmosfera. Ora, ele seria queimado na atmosfera só 

que na base dela. Então, eu fico preocupado com algumas questões assim. 

Com relação à lagoa, ela possui, hoje, um problema muito sério. Ela tem uma função! 

Ela não foi construída a bel prazer. A primeira lagoa tem a função... Por que ela é maior? Porque ela tem a 

função de ampliar a incidência de raios solares dentro dela. Ela tem que passar todo o seu líquido para 

segunda lagoa que fica à esquerda da lagoa principal. 

No final da lagoa secundária ela deságua à lagoa terciária e volta e no início da terciária 

ela desagua no Córrego caju. Isso com um processo. Com o camalote ela estava deixando no Córrego do 

Caju área com, aproximadamente, 80% de pureza. O que eles fizeram, na época, da CAB? Cabe a essa 

empresa destruir o que nós fizemos. É esse o nome dela: CAB. Cabe destruir. Por quê? Porque 

interligaram a lagoa primária à lagoa terciária e desviaram direto para o córrego a lagoa primária. Por isso 

ela não está sofrendo, não está tendo a sua função de tratar o esgoto por erro de técnicos mal 

assessorados ou, no mínimo, mal intencionados com o objetivo único e exclusivo de desviar recurso. Esse 

é o grande problema aqui!  

O grande problema aqui é a falta de interesse daqueles que se dizem representantes da 

sociedade e percebem os seus recursos sem fazê-lo, porque pudéramos nós, simplesmente, levar político 

para o PROCON. Infelizmente, não podemos! As soluções são fáceis! Basta saber olhar! Não precisa 

gastar muito! Basta ter criatividade, conhecimento e vontade de fazer. 

Obrigado! (PALMAS) 
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O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Eu estava olhando e falando com o 

nosso Presidente da ARSEC-Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de 

Cuiabá... 

Só para vocês verem, fizemos Audiência Pública na Câmara, Sr. Presidente, no mês de 

abril de 2017, Maurício, e qual proposta foi encaminhada à Prefeitura, à ARSEC e com o apoio de todos 

os Vereadores que eu quero parabenizar aqui? Qual foi a proposta encaminhada no que diz respeito ao 

esgoto? Nós não temos a tarifa social para a água? Tem a tarifa social para a água. Por que não tem para o 

esgoto? Então, tem que ter para o esgoto, também. Tem para a energia  

Então, ficaria como? A pessoa que consome até 10 metros cúbicos ficaria isento da 

tarifa de esgoto, Misael, porque esse consumidor é um consumidor de baixa renda. Não é justo você 

sacrificá-lo com 90% de taxa de esgoto. E nós pegaríamos... Quem consome 20% pagaria 40% da tarifa 

de esgoto. Perdão! Quem consumir 30 metros cúbicos pagaria 50%; quem consumir 35, pagaria 70 e o 

consumidor que consumir acima de 50 metros cúbicos não pagaria 90%. Ele pagaria 100% para repor a 

isenção de quem consome 10 metros cúbicos, que é o consumidor de baixa renda. 

Então, quem consome mais, a elite que tem piscina, que banha cachorro e gato, que tem 

lava-jato, essas coisas todas dentro de casa, pagaria 100%, porque dá conta de pagar. Agora, não é justo 

cobrar 100% da classe alta e querer aplicar o mesmo percentual ao trabalhador de baixa renda. Isso é uma 

injustiça e não vamos aceitar! (PALMAS) 

Quanto a essa proposta, Dr. Bustamante, que o senhor foi sensível e que protocolamos 

com o Prefeito Emanuel Pinheiro, ele se comprometeu em aprovar essa proposta que vamos encaminhar à 

Câmara Municipal na Revisão do Plano Municipal de Saneamento. 

E já quero pedir o apoio dos nobres Vereadores para que, no mínimo, possamos 

aprovar essa proposta pela qual estamos brigando há muito tempo e que encaminhamos ao Ministério 

Público para que a justiça seja feita com o consumidor de água que paga a taxa de esgoto exorbitante.  

E o que for pago em excesso vamos requerer na Justiça. Não pense a Iguá que vai ficar 

isenta do pagamento do excesso, não. 

Ouviremos, agora, o Vereador Misael Galvão, que, também, é um companheiro de luta 

e que, não tenho dúvida , se comprometerá para que possamos alcançar essa justiça, porque está sendo 

cometida injustiça pela Iguá. 

O SR. MISAEL GALVÃO – Boa noite, mas boa noite mesmo! 

Boa noite, pessoal! Opa! 

Para nós é uma alegria, uma felicidade... 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Pessoal, é bom ser presidente da 

mesa por causa disso, que você pode interromper a hora que você quiser. 

Mas o boa noite dado ao nosso Vereador eu não gostei, não! Só saíram duas, três 

palmas.  

Batam palmas, gente! (PALMAS) 

O SR. MISAEL GALVÃO – Obrigado, Deputado! 

Para mim é uma alegria, uma felicidade, estar aqui, mais uma vez, em uma Audiência 

Pública convocada pelo Deputado Marcrean Santos, que é meu amigo. 

Quero deixar claro que tivemos a felicidade de sermos criados no Bairro Pedregal, a 

nossa infância, a adolescência e, graças a Deus, Deus deu uma missão para cada um de nós. 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM CUIABÁ, REALIZADA NO DIA 

08 DE JUNHO DE 2018, ÀS 19H.  

Pág. 31 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Cumprimento aqui o meu amigo Alexandre Bustamante, Presidente da ARSEC, que tem 

conduzido esse trabalho à frente da ARSEC com seriedade, com responsabilidade e compromisso com a 

sociedade e que conhecemos o trabalho dele. (PALMAS) 

Quero cumprimentar o meu amigo Raimundo, que neste ato representando o Prefeito. 

Muito bem representado o Prefeito pelo Raimundo, que tem um grande trabalho comunitário aqui na 

grande Morada da Serra. Com muito orgulho posso dizer que sou amigo do Raimundo.  

Cumprimentar o nosso amigo Vereador Lemes; o Ney, que representa o nosso 

Presidente Valter Arruda; em nome do Valter e do Maurício cumprimento todos os líderes comunitários 

que estão aqui; e o Zé da Lagoa, que é o Presidente do CPA III. 

Quero parabenizar o Deputado Marcrean por essa atitude de trazer esta Audiência 

Pública. Eu disse a ele, desde a primeira Audiência que fez na Câmara Municipal de Cuiabá, que tem o 

meu apoio restrito para que essa luta se torne uma realidade. Ele sabe do meu compromisso com a 

sociedade cuiabana nesse projeto e outros projetos que ele tem para Cuiabá. 

Quero aqui, Valter, aproveitar este momento para dizer que já fizemos uma Audiência 

Pública aqui sobre a questão da revitalização da Lagoa Encantada. Um dos meus primeiros projetos de 

Audiência Pública foi aqui neste local. Graças a Deus, já há alguns avanços, Presidente Bustamante. Já está 

sendo desenhado o projeto da revitalização da Lagoa Encantada pelo Secretário de Planejamento Zito 

Adrien e pelo Márcio Puga, que é do IPDU. 

Tem uma questão que me deixa bastante preocupado, o Deputado Federal Victório 

Galli já fez alguns encaminhamentos e também tem que fazer justiça ao Deputado Fábio Garcia, que já 

disponibilizou um milhão de reais para a revitalização da Lagoa Encantada, mas precisa, como na questão 

da Águas Cuiabá, na realidade, houve uns empecilhos para liberar...  

Então, quero passar ao nosso Presidente da ARSEC para que possa me ajudar a 

chamar também o Secretário Vuolo, que está responsável por essa emenda, para que possamos chamar a 

Águas Cuiabá para que possa ser discutida essa questão da emenda. 

Mas uma boa notícia que tenho aqui para a grande Morada da Serra, que o Prefeito 

Emanuel Pinheiro tem acompanhado, é que vai implantar o Parque do Caju e interligar junto com a Lagoa 

Encantada. É um projeto que estou junto com o Prefeito Emanuel Pinheiro. 

Uma luta que tem que ser feita constantemente, e vou continuar fazendo, é que a Águas 

Cuiabá tem que implantar outro local para colocar aqui a questão do tratamento de água. Já está no 

projeto que tem que ter um novo local e a desativação definitiva da Lagoa Encantada no tratamento.  

O Presidente sabe muito bem disso. Nós temos cobrado do Marcelo e o que for 

preciso o Vereador Misael Galvão... O Deputado Marcrean Santos sabe do meu compromisso, da minha 

responsabilidade, e eu não fujo da luta para defender a sociedade cuiabana e, principalmente, da Morada 

da Serra. (PALMAS) 

Enquanto não ver essa Lagoa sendo verdadeira Lagoa Encantada, pode contar comigo 

que não vou desistir, juntamente com todos os nobres Pares, com o Deputado Marcrean Santos.  

Eu também trago aqui o compromisso, ele já fez vários compromissos, do Prefeito 

Emanuel Pinheiro nesse sentido.  

Muito obrigado! Que Deus possa continuar abençoando o Deputado Estadual 

Marcrean Santos! Ele está empolgadíssimo! Toda hora que o vejo parece que está realmente empolgado 

por essa missão que Deus colocou na vida dele nesses dias que está como Deputado.  
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Confesso ao senhor, pela amizade que tenho, que tenho sentido a sua falta lá na Câmara 

Municipal de Cuiabá. Mas o povo mato-grossense tem se alegrado com o senhor como Deputado. 

Obrigado. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Eu confesso a Vossa Excelência 

que, se tivesse como o Governador fazer um projeto de lei para nomear Deputado, eu queria ser nomeado. 

Eu já não queria mais voltar. (RISOS) 

Deixando a brincadeira de lado, já vai dar 22h40min, e o pessoal tem que retornar para 

casa e temos aqui ainda 01, 02, 03, 04 pessoas para falar. Mas, eu vou convidar, para fazer justiça, e as 

pessoas que forem falar... Eu vou convidar aqui a Mailde Lopes Fraga Silva, moradora do CPA III.  

A SRª MAILDE LOPES FRAGA SILVA – Eu não vou me delongar. 

Boa noite aos componentes da mesa; boa noite também à comunidade! 

Talvez, meu papelzinho vai tremer não é de medo, é de frio mesmo, já estou batendo o 

queixo. 

Então, pessoal, eu sou a Mailde; sou professora; moro no Setor IV há 28 anos e todos 

os dias passo nessa pista, caminhando nessa lagoa. 

Quanto ao mau cheiro, vamos até deixar de lado, mas estou fazendo alguns pedidos, 

alguns redundantes, fiquei desanimada, a princípio, quando o Deputado disse que a obrigação não é do 

Prefeito e, sim, da concessionária. Mas também já fiquei contente, porque o Vereador disse que já estão 

desenhando o projeto. 

Quero aproveitar e pedir para que aumente nesse projeto a largura da pista que é muito 

estreitinha. 

Um segundo pedido: consertar as partes que alagam aqui quando está chovendo. 

Quando vimos caminhar aqui molha todo tênis, molha as pernas; também fazer uma pista lá em baixo, em 

volta da lagoa, porque como eu caminho todos os dias conheço as pessoas que andam por aqui. Há 

pessoas idosas que não aguentam subir nesse morrinho que tem aqui e caminham lá em baixo, na terra. Eu 

acho que até corre o risco de machucar, porque tem bastante buraco. 

Outro pedido importante, também, a academia está lá em baixo, temos três partes, uma 

ali, outra lá na outra ponta da lagoa que está totalmente quebrada nessas duas partes. Lá em baixo, 

pessoal, quando está chovendo não podemos utilizar, porque molha tudo e com o sol também não 

podemos utilizar. Então, tem esta parte aqui em cima que é coberta, eu acho que poderia bem aproveitar, 

porque aqui é totalmente inútil! Passamos aqui de manhã, por exemplo, no sábado, na sexta-

feira...(PALMAS)... De fato, temos até medo, porque ficam bastantes pessoas que temos medo de passar 

aqui e ser atacadas.  

Então, eu creio que se trouxer para cá a academia, aqui tem guardas, sentimo-nos mais 

seguras. Eu acho que é bom para nós, é um espaço coberto e teríamos mais segurança. 

Eu acho o seguinte: não é que mereçamos mais do que o Parque Tia Nair, mais do que 

o Parque das Águas e mais do que a Orla do Porto, eu acho que aqui, talvez, tenhamos mais necessidades. 

As pessoas mais carentes moram aqui.  

Outro detalhe, já que vocês falaram de voto e tudo mais, nós da região da Morada da 

Serra, do CPA, temos condições de eleger Deputado Estadual, Deputado Federal e até mesmo Senador, 

pela quantidade de pessoas que moram aqui.  
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Eu gostaria de saber também se vocês estão anotando essas reivindicações. Estão aí? 

Então, está bom.  

Muito obrigada! (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Quero parabenizar a moradora, a 

nossa amiga, e dizer que a minha fala de isentar a responsabilidade do Prefeito não quer dizer que ele não 

pode fazer algo pelo parque, tanto que ele está fazendo e atendendo, era só para informar a falta de 

compromisso da concessionária, a qual esse espaço está sob sua concessão.  

Esse espaço da Lagoa Encantada está sob a concessão da Águas Cuiabá e ela nada 

está fazendo aqui, mas a Prefeitura está assumindo esse compromisso. 

Convido a Srª Verônica de Cássia da Silva, moradora do Bairro Novo Horizonte, para 

fazer uso da palavra.  

A SRª VERÔNICA DE CÁSSIA DA SILVA - Boa noite, pessoal! 

No Brasil temos um problema, demoramos muito a encontrar o problema e a solucionar 

e, quando encontramos a solução, passamos muito tempo conversando até resolvê-lo. É muito falação, é 

muito blábláblá.  

Então, vamos ver se com a Lagoa Encantada ajamos, porque aqui, gente, pagamos a 

água mais cara do Brasil.  

Eu tenho familiares que moram no Nordeste, lá é seco, e água é bem mais barata do que 

aqui. Energia também é muito mais barata. É um absurdo! Mais de 70%.  

Outra coisa, se eu fosse pagar sem imposto, eu pagaria R$88,72 de água e paguei 

R$172,00 por causa dessa taxinha pequenininha de esgoto.  

Outra coisa, parafraseando o que vocês falam da Lagoa Encantada, o apelido da lagoa 

é lagoa embostada, pessoal. É embostada.  

Outra coisa, estamos jogando na água pluvial a água do esgoto, porque aquele esgoto 

do Dante não deu certo e nós do Novo Horizonte estamos jogando na água pluvial, na rua mesmo, 

jogando na rua o esgoto.  

Outra coisa, aqui poderia ser também um local de pesquisa, porque temos uma escola, a 

Leovegildo, aqui bem próximo. Então, arrumando isso aqui, nós poderíamos trazer os alunos para passear, 

fazer pesquisa, não é somente a questão da caminhada, outras coisas também poderiam ser realizadas aqui.  

O acesso também está horrível. Eu já vi idosos caírem ali no acesso, porque não é 

somente esse acesso do Novo Horizonte tem que acessar aqui, e está muito feito também, tem a questão 

das calçadas e tudo mais... 

Outra coisa, gente, eu já sou moradora daqui há mais de 30 anos, quando vim morar no 

Novo Horizonte, eu tinha 14 anos, quando foi feita essa lagoa aqui já sabíamos do problema que íamos ter 

com ela, já sabíamos do problema. Esse fedor dessa lagoa não é de hoje, é de mais de 30 anos. De vez 

em quando, quando entra um prefeito, diminui um pouco, mas nunca ficou um ano inteiro sem fedor.  

Eu já dei aula aqui na Escola Leovegildo e dentro da sala de aula incomodar, as crianças 

ficarem incomodadas. Não é de hoje, não.  

Então, vamos tentar falar menos e começar a resolver um pouco dos problemas, porque 

nós estamos com o nosso País feio, horrível, depressivo, sinceramente eu já mandei fazer a minha camiseta 

da copa do mundo “Brasil em luto para a copa”, porque a cara de nossos políticos não está bem, já decidi 
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que não vou votar este ano para ninguém, para ninguém, nem meu amigo, nem meu inimigo, porque não 

está valendo a pena.  

Espero e quero um Brasil que valha a pena, porque estou em sala de aula e estou vendo 

que a escola não está valendo a pena e nada está valendo a pena.  

Então vamos ser políticos diferentes, vamos fazer algo valer a pena neste Brasil, porque 

não está valendo.  

Eu sinto muito. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Quero informar para a 

companheira que fez uso da fala agora, a Verônica, que, quando você não vota para escolher seu 

representante, você vai permitir que alguém escolha para você.  

Você não pode permitir isso.  

Então, se você quer mudar, você tem que participar para ajudar a mudar e só ajuda a 

mudar votando. (PALMAS) 

Vamos ouvir agora o Genivaldo Gomes Pereira, Presidente do Bairro Vila Rosa.  

Está aí o nosso irmão?  

Quero dizer, enquanto ele chega nessa maratona, que a sugestão aqui, Bustamante, no 

Parque das Águas há uma academia coberta, que o ex-Prefeito fez, por meio da administração do nosso 

Secretário Stopa, que aqui é por merecimento, Maurício. Eu não concordo também com o local onde foi 

implantada essa academia, lá embaixo, local de mais difícil acesso.  

Então, quero falar para o Raimundo, esse companheiro que conhece, se ele concordar, 

pedirmos para alterar o local da academia e solicitar uma cobertura, para fazer justiça para com quem usa 

essa academia aqui na Lagoa Encantada. 

O SR. GENIVALDO GOMES PEREIRA – Boa noite a todos! 

Sou Presidente do Bairro Vila Rosa, que é o último bairro aqui – descendo essa rua 

você vai sair nele – estou no quarto mandato de Presidente de bairro lá, já vai para 16 anos. 

Essa lagoa aqui em cima está bonita, quero ver a outra lá de baixo. 

Vieram alguns representantes do Pantanal, porque tem umas capivaras lá que também 

estão pedindo ajuda, porque água está fedorenta mesmo. 

Outra coisa que quero falar para vocês é que não podemos nos preocupar só com a 

Lagoa Encantada. 

Temos uma lagoa aqui também, onde o Córrego Gumitá passa, e o Lemes falou bonito, 

e temos que nos preocupar também com aquela lagoa da Morada do Ouro, porque o esgoto do Gumitá 

“fede para burro” e o Vila Rosa pega o fedor do Córrego Gumitá e o fedor da lagoa, então, estamos mais 

prejudicados do que vocês aqui em cima. 

Então, se for para fazer alguma coisa aqui na alagoa, que faça, mas que faça por inteira, 

não é só nessa lagoa aqui de cima. 

Aqui está lindo! Está bonito! Parabéns! E vocês estão dizendo que aqui está feio. Estão 

entendendo?  

Agora a última está feia. Lá tem desova, mata-se gente lá, lixo, cachorro morto. Estão 

entendendo? 

Quem está caminhando lá são só as capivaras. 

Era isso que queria falar para os senhores. Não vou me estender porque está tarde. 
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Boa noite a todos! E muito obrigado. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Eu quero dizer para o Presidente, 

que essa outra lagoa é mais perigosa do que essa aqui então. 

O SR. GENIVALDO GOMES PEREIRA – Mais perigosa. 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Meu Jesus amado.   

Para encerrar, para finaliza, vamos ouvir o José Maurício, Presidente da UCAM, esse 

baluarte do Coxipó, representando aproximadamente 200 mil habitantes do Coxipó. 

O SR. JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA – Primeiramente, quero dar boa noite a todos os 

moradores da grande CPA, a caravana que acompanha da região sul, encaminhada pelo Joaquim Getúlio 

Vargas e Benedito Santa Tereza. 

Viemos aqui, Deputado, prestigiar, porque o problema de qualidade de água e esgoto é de 

todos.  

Então, quando se debate numa Audiência Pública com uma importância dessas, sabendo 

que está sendo gravada, será encaminhado aos Poderes, nós temos interesse e estamos aqui para 

prestigiar. 

Então, a todos vocês que ainda estão aqui presentes, já quase às 22h30min, uma salva 

de palmas a todos que se fazem presentes, discutindo melhorias para Cuiabá! (PALMAS)  

A quem pertence a cidade? A resposta é: a quem vive nela. Aqui, temos brasileiros de 

todos os cantos do Brasil, temos os natos, os que vieram de fora, mas vivem nessa cidade e dependem de 

tudo que ela tem. E se dependemos, temos que lutar por ela, defendê-la e pedir o melhor para nós, porque 

todos nós somos iguais perante Deus e perante a lei e queremos que sejamos tratados por igualdade.   

Quero parabenizar o Deputado Marcrean Santos, Líder Comunitário, Vereador e hoje 

Deputado, por esta Audiência importantíssima para nós, na pessoa do Deputado Eduardo Botelho, grande 

companheiro do movimento comunitário, eu parabenizo toda a assessoria da Assembleia Legislativa, os 

servidores que estão aqui, a comissão que se faz presente.  

Temos hoje representantes da Câmara Municipal fazendo parte desse debate, nas 

pessoas dos Srs. Mesael e Antônio Lemos; Prefeitura de Cuiabá, na pessoa do nosso regional Raimundo, 

que se faz presente; Agência Reguladora, que hoje o nosso Presidente Alexandre Bustamante e Rose, 

estão presentes.  

Somos Conselheiros do Movimento Comunitário em Cuiabá; do Movimento 

Comunitário, na pessoa do nosso Presidente Valter Arruda e todas as liderança que se fazem presentes; a 

população, os moradores, porque o problema é de todos! E se o problema é de todos, realmente temos 

que abraçar essa causa. O que de fato queremos é água com qualidade, mas com um preço justo.  

É impossível pagar água cara e ter 70% da população do Estado que recebe menos de 

um salário mínimo, mas tem uma energia, uma água, tão cara que você inviabiliza a sua família, a sua vida. 

 Então, preço justo é necessário nas contas de água de Cuiabá. Preço justo na conta de 

esgoto, como o Vereador e Deputado Marcrean Santos disse, escalonar o valor, porque hoje você vai 

pagar um valor exorbitante, dizendo assim: não consigo acompanhar e para não passar vergonha, pegar 

uma lata e ir à casa do vizinho pedir água, Deputado, o morador tira do bem estar da sua família e paga a 

conta.  

E aqui nós precisamos saber disso, porque quando muitas contas saem do controle, nem 

todos vão lá reclamar e a maioria paga. Paga parcelada, mas paga. Então, o cidadão é honesto, o cidadão 

tem responsabilidade. 
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Nós do Movimento Comunitário, a Região Sul de Cuiabá, com 105 bairros, estamos ali 

defendendo dia e noite, trabalhando a favor da comunidade, pensando em água de qualidade, preço justo e 

o melhor de tudo, que o povo seja ouvido, que o povo seja respeitado. 

Muito obrigado! (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Meus amigos e meus irmãos, 

chegamos a mais um final de trabalho. Eu só tenho que agradecer a Deus por mais um dia que nós 

conseguimos vencer. 

Agradeço à mesa, nas pessoas do Zé Carlos; Valter Arruda; Cassio; Ney Adauto, 

representando o Deputado e Presidente da Assembleia Legislativa; os Vereadores Antônio Lemes e 

Misael Galvão, que nos honrou com as presenças; Dr. Alexandre Bustamante, Presidente da Agência; a 

nossa companheira Rose; e o nosso Subprefeito, Raimundo, neste ato representando o Prefeito da Capital. 

Agradeço de coração, não tenho palavras para agradecer a vocês, faltam dois minutos 

para as onze horas, eu prometo que as onze eu encerro. Olha o número de pessoas que estão aqui, onze 

horas, em uma sexta-feira, nesse frio, aqui nesta Audiência Pública, ouvindo os companheiros. 

Agradeço ao Maurício, todos os líderes que estão aqui, que Deus possa abençoar cada 

um de vocês que estão aqui, que vocês tenham um excelente final de semana. 

Agradeço à Assessoria, os profissionais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por 

meio do nosso Presidente; os policiais militares que estão fazendo a segurança, enfim, agradeço a todos em 

nome de Jesus.  

Que Deus os leve para casa em paz, que vocês tenham um excelente final de semana e 

estamos dando por encerrada esta brilhante Audiência Pública, que só aconteceu porque vocês estiveram 

aqui, mas que não vamos parar por aqui. 

 Agradeço a Deus por ter permitido que conseguíssemos alcançar esse privilégio de 

estar aqui na Assembleia Legislativa e ter o apoio daquela Casa de Leis para a realização tão importante, 

Valentim, desta Audiência Pública. 

Quero dizer que estamos confiando, sim, abaixo de Deus, nesse homem que Deus 

colocou lá, que é o Presidente, e que nós vamos cobrar, não vai ficar só no blábláblá não, e terei o prazer 

de fazer uma Moção de Repúdio, na terça-feira, para essa empresa irresponsável que nem aqui apareceu, 

ou mandou algum representante. (PALMAS). Teremos o prazer e a alegria de apresentar essa Moção de 

Repúdio. 

(PLATEIA SE MANIFESTA – INAUDÍVEL.) 

O SR. PRESIDENTE (MARCREAN SANTOS) – Isso é irresponsabilidade, há 

quanto tempo está daquele jeito ali, então quer dizer que o fedor está se alastrando, não é só aqui, não é 

privilégio só do Zé da Lagoa, está indo lá para frente, indo para meio mundo – ouviu ,Zé –, fique tranquilo 

que esse privilégio não é só seu.  

Pessoal, que Deus abençoe a todos, que tenhamos um excelente final de semana com 

Deus no coração, tranquilidade, paz e muito amor. 

Quero dizer que vocês estão liberados para esquentar a garganta e tomar aquele chá 

quente, aquele chocolate e podem até tomar aquele caldo de feijão, agora está liberado para tomar o caldo 

de feijão, caldo de mocotó.  

Fiquem com Deus e está encerrada esta Audiência Pública. 

 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM CUIABÁ, REALIZADA NO DIA 

08 DE JUNHO DE 2018, ÀS 19H.  

Pág. 37 - Secretaria de Serviços Legislativos 

 

 

Equipe Técnica: 

- Taquigrafia: 

    - Alessandra Maria Oliveira da Silva 

- Cristiane Angélica Couto Silva Faleiros; 

- Cristina Maria Costa e Silva; 

- Dircilene Rosa Martins; 

- Donata Maria da Silva Moreira; 

- Luciane Carvalho Borges; 

- Taiza Antônia Noujain; 

- Tânia Maria Pita Rocha. 

- Revisão: 

- Ivone Borges de Aguiar Argüelio; 

- Patricia Elena Carvalho; 

- Regina Célia Garcia; 

- Rosa Antonia de Almeida Maciel; 

- Rosivânia Ribeiro de França; 

- Sheila Cristiane de Carvalho; 

- Solange Aparecida Barros Pereira. 

 

 

 

 

 

 


