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O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Senhoras e senhores, 

autoridades presentes, boa noite! 

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

aberta esta Audiência Pública, requerida pelo Deputado Eduardo Botelho, com objetivo de debater a 

proposta “Cuiabá 300 anos” junto à sociedade cuiabana. 

Convido para compor a mesa as senhoras e senhores: Vicente Antônio Vuolo, 

representado o Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro; os Vereadores por Cuiabá, Marcrean Santos; 

Del. Marcos Veloso; Dr. Xavier; Orivaldo da Farmácia; convido ainda o Dr. Fernando Ciscato 

Bastos, Defensor Público, representando o Defensor Público-Geral, Dr. Sílvio Jéferson de Santana; 

José Maurício Pereira, Presidente da União Coxipoense de Associações de Moradores de Bairros - 

UCAM; Walter Maria de Arruda, Presidente da Federação Mato-grossense da Associação de 

Bairros; Coronel PM Jorge Luiz de Magalhães, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso; Coronel PM Edgar Maurício Monteiro Domingues, Comandante do 1º Comando 

Regional - CR1. (PALMAS) 

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

ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. 

(O HINO NACIONAL BRASILEIRO É EXECUTADO.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Registramos a honrosa 

presença das autoridades que gentilmente compareceram a esta Audiência Pública: o Sr. Maurício 

Mendonça, assessor parlamentar, representando o Deputado Estadual Prof. Allan Kardec; o Sr. Luiz 

Alberto Gomes da Silva, assessor parlamentar, representando o Deputado Federal Valtenir Pereira; 

Tenente Coronel Esnaldo de Souza Moreira, Coordenador do CIOSP, representando o Secretário 

Estadual de Segurança Pública, Rogers Elizandro Jarbas; Dr. Lúcio Andrade, Ouvidor-Geral da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso; o Sr. Jonail da Costa, Secretário Adjunto de 

Relações Humanitárias de Cuiabá; Tenente Coronel PM Guimarães, Comandante do 9º Batalhão da 

Polícia Militar; o Sr. Márcio Alves Puga, Superintendente do Instituto de Planejamento Urbano, 

representando a Secretaria Municipal de Planejamento de Cuiabá; Srª Márcia Cleia Vilela dos 

Santos, Coordenadora de Indústria da SEMA/MT; o Sr. Pedro Luiz Machado, Presidente do 

Conselho Comunitário de Segurança Pública - CONSEG Parque Cuiabá e região; o Sr. Oseas 

Machado, Secretário Adjunto de Governo do Município de Cuiabá, a Srª Fátima Aparecida Ruzzene 

da Silva, Presidente do Clube de Mães do Bairro Jardim Paiaguás II e Conselheira do Conselho 

Municipal da Mulher de Cuiabá. Agradecemos a presença de todos os Presidentes de bairros aqui 

presentes e também agradecemos a presença de familiares e amigos de todos os homenageados nesta 

noite. 
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Queremos também informar que aqui ao lado nós temos a exposição em 

homenagem ao aniversário de Cuiabá “Coxipó do Ouro Rumo aos 300 Anos de Cuiabá”, organizado 

pelo Instituto Memória da Assembleia Legislativa. 

Para o seu pronunciamento, o autor do Requerimento, Deputado Eduardo Botelho. 

(PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Mais uma vez, boa noite a 

todos! 

Quero agradecer aqui a presença dos Vereadores de Cuiabá que estão aqui, 

agradecer as Associações de Bairro que estão dando suporte para tornar este evento uma realidade e 

agradecer a todas as pessoas que aqui estão; aos violeiros, que tocarão uma viola para nós, eu já 

perguntei para eles se a viola está afiada, se está temperada – lá falamos temperada – e eles estão 

falando que está super, está bem temperadinha, então está bom demais. 

Agradecer aqui o Vicente Vuolo, representando o Prefeito Emanuel Pinheiro; 

agradecer o Comandante da Polícia Militar, os Coronéis e todos que estão aqui participando desta 

reunião conosco. 

Senhoras e Senhores, não basta termos um espírito, o mais importante é aplicá-lo 

bem, já ensinava o filósofo francês René Descartes. 

Assim, quero iniciar saudando os participantes desta Audiência Pública cujo tema 

é Cuiabá 300 Anos, que tem como objetivo primordial iniciar um amplo debate sobre o 

fortalecimento social e político da Capital e por consequência dos Municípios do seu entorno. 

Quero agradecer a UCAM - União Coxipoense de Associação de Moradores de 

Bairros por sediar este evento da Assembleia Legislativa, inclusive, contribuindo para a mobilização 

e sensibilização dos senhores Presidentes de bairros no sentido de contribuir na construção desse 

projeto. Obrigado a UCAM. (PALMAS) 

Entendo que o momento é importante para unirmos forças para que a cidade seja 

modelo no País com projeto de melhorias em todas as áreas, oportunizando o crescimento e o 

desenvolvimento, modernizando os serviços e garantindo qualidade de vida a toda população. 

Falta pouco para o marco dos 300 anos da cidade de Cuiabá, é preciso que haja um 

plano de trabalho para alcançar o que tanto queremos. Discutir a Cuiabá Tricentenária dos sonhos 

para quem habita a capital do Estado de Mato Grosso é o que precisamos. 

Antecipo ainda, nesta oportunidade, que é nosso objetivo visitar todas as regiões 

polo da capital, para ouvir as demandas da população, para avaliar as políticas públicas que vêm 

sendo implementadas pelo poder público, em nível municipal, estadual e federal. 

Vamos também ouvir as entidades de classe, igrejas, sociedade como um todo. 

Além disso, nesta noite, fizemos questão de promover o reconhecimento público 

dos relevantes serviços prestados pelos Srs. Presidentes de Bairro a nossa capital e ao Estado de 

Mato Grosso, com a concessão de uma Moção de Louvor aprovada por unanimidade pelos 

Deputados mato-grossenses. 

Como parte da programação, teremos ainda a satisfação de assistir a uma palestra 

sobre a história de Cuiabá com o Prof. João Edson. 

Em nossa iniciativa, entendemos que temos a obrigação de dar a nossa 

colaboração para um amplo entendimento na elaboração de um plano diretor de desenvolvimento 

integrado aos treze Municípios do Vale do Rio Cuiabá, principalmente com relação aos Municípios: 

Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, Acorizal, Santo Antônio do Leverger e 

Chapada dos Guimarães, que compõem o núcleo de nossa Região Metropolitana. 
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É primordial que alcancemos unidades, coesão e eficiência no trabalho 

empreendido pelas prefeituras municipais, com o apoio do Governo do Estado. Neste intento, fomos 

autor do Requerimento que criou a Frente Parlamentar do Vale do Rio Cuiabá, cujos técnicos têm 

realizado um amplo levantamento dos dados estatísticos, dos indicadores sociais e econômicos da 

nossa região. 

Quanto aos agraciados desta noite, Presidentes de bairros, que além de terem a boa 

vontade, executam com coragem seu papel de ajudar a sociedade. Essa Moção corresponde ao nosso 

muito obrigado a cada um de vocês. 

Requeremos esta Audiência Pública também para agradecer e firmar 

compromisso, agradecer aos que, de forma direta ou indireta, ajudam no desempenho de nossa 

cidade e ajudam a firmar o compromisso com os parceiros, presidentes de bairro, sociedade civil, 

líderes comunitários, enfim, todos os que trabalham para o bem comum de construir a Cuiabá que 

queremos e merecemos ter.  

Unir forças é somar talentos, nossa cidade merece o nosso empenho, e tem sol 

suficiente para abarcar a todos. 

 A forma mais eficaz de atender o que a nossa quase tricentenária capital precisa, 

para seus próximos trezentos anos, é bem semear o presente. Sou imensamente feliz em poder 

plantar meus sonhos nesta terra, fazer parte de sua história e trabalhar por ela para que no futuro não 

reste apenas a vaidade de um nome, mas a obra de um homem que lutou em benefício de Cuiabá, em 

benefício de um Estado. 

Incansável será o meu trabalho enquanto Deus permitir para que o nosso povo 

tenha mais qualidade de vida, para que Cuiabá, que nasceu em 08 de abril de 1719, ocasião que 

Pascal Moreira Cabral assinou a Ata de sua fundação, seja a capital do emprego, da saúde, 

educação, da infraestrutura, a capital na qual os cuiabanos, nascidos e adotados, vivam 

verdadeiramente realizados e felizes. 

 Senhoras e senhores, eu, enquanto Presidente da Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso, reafirmo que a Casa é nossa, vamos discutir seus projetos para os bairros de Cuiabá, vamos 

somar esforços para fazer o bem, vamos construir a cidade que queremos. Contem comigo para essa 

luta, para essa batalha para chegarmos aos trezentos anos, como uma cidade melhor. (PALMAS) 

Convido para compor a mesa o Sr. Carlos Brito, ex-Deputado, ex-Vereador, ex-

Prefeito de Cuiabá e principalmente ex-Presidente de bairro, para compor esta mesa, neste ato, 

representando a Casa Civil. (PALMAS) 

Na sequência, convido para uma apresentação especial o Grupo Tradição 

Cuiabana do Coxipó, sob a responsabilidade do Produtor Cultural Thomaz Flaviano. 

(O GRUPO TRADIÇÃO CUIABANA FAZ SUA APRESENTAÇAO – PALMAS.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Parabéns ao grupo! 

Eu acho que esse pessoal é lá de Nossa Senhora do Livramento, é bom mesmo. 

(RISOS) 

Quero dizer o seguinte: iremos ouvir a palestra do Prof. João Edson, caso haja 

interesse de alguém da plateia em interpelar o palestrante, poderão fazê-lo com prévia inscrição no 

Cerimonial. 

Com a palavra, o Sr. João Edson. 

O SR. JOÃO EDSON DE SOUZA – Boa noite a todos! 

Cumprimento o Deputado Eduardo Botelho, em nome de quem cumprimento o 

dispositivo e todas as pessoas presentes! 
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Falar da história, onde a história começou a ser construída chega a ser difícil, por 

isso resolvi fazer um recorte no tempo para podermos projetar um pouco dessa relação futura da 

Cidade de Cuiabá. Vamos retornar a 2009, porque de 2009 a 2019 são 10 anos. 

Eu estava olhando, na semana do aniversário de Cuiabá, em 2009, naquela semana 

foi divulgada a data da comissão da FIFA para os jogos que viriam para Cuiabá, para verificar se a 

Cidade de Cuiabá seria uma das escolhidas como sede da Copa do Mundo. 

No dia 07 de abril daquele ano, portanto, um dia antes do aniversário de Cuiabá, 

na manchete do G1 estava: “Quatro mortes em Cuiabá por dengue hemorrágica.” Foi o pior ano da 

dengue aqui. Por que eu quero voltar nesses dez anos? Porque para compreendermos a Cidade de 

Cuiabá, temos que dividi-la em partes, moramos numa cidade que, na realidade, são três, moramos 

numa cidade administrativa... O que é cidade administrativa? É a cidade que precisa do asfalto, da 

água, da luz, a cidade de todos nós, é a cidade onde mora o cuiabano. 

Mas, dentro dessa cidade onde moramos, existe uma outra cidade, que é a Capital 

do Estado de Mato Grosso, que é a cidade política do Estado de Mato Grosso, onde os outros 140 

Municípios dependem das relações administrativas e cartoriais da Cidade de Cuiabá. 

E, dentro dessa cidade, que já são duas, existe uma terceira cidade, que é a cidade 

político-econômica e cultural do Estado de Mato Grosso, que é o centro de todas as decisões e onde 

você pode, de uma forma e outra, fazer com que a economia do Estado se movimente.  

Feita essa divisão das três vamos por parte.  

Voltando a 2009, de lá até aqui, temos que considerar que o efeito Copa do Mundo 

deu um plus na cidade. Nesse período não tínhamos as trincheiras, os viadutos, o Parque Tia Nair, o 

Parque das Águas, a revitalização do Porto, o Hospital São Benedito. São tantas coisas para fazer, 

mas vamos verificar que essa cidade administrativa andou nesses últimos 10 anos ou nos últimos 04 

anos houve um aceleramento alto. 

Quando volto a 2009, o Governador do Estado de Mato Grosso era o Blairo 

Maggi; o Prefeito de Cuiabá era Wilson Santos, que tinha acabado de assumir o segundo mandato. 

Nesse percurso, podem olhar que é um percurso muito curto, todos nós lembramos, nesse percurso 

muito curto Cuiabá teve um crescimento administrativo, pouco diante da necessidade que nós temos, 

mas muito ao longo do tempo. Se pegarmos esse laço e começarmos a voltar mais 10 anos, mais 10 

anos, vamos verificar que tivemos um crescimento, principalmente, na última metade dessa década, 

desses 10 anos, tivemos um crescimento muito grande. 

Talvez, o problema comece quando começamos a olhar para outra cidade, ou seja, 

para a cidade política, o Centro Político nervoso do Estado de Mato Grosso, e para a cidade 

econômica e cultural.  

Para a cidade política eu quero pedir autorização dos senhores para fazer uma 

comparação não para estabelecer quem é melhor ou quem é pior, mas para fazermos uma 

identificação dessa relação política. 

Se nós pegarmos o Estado de Mato Grosso, a partir da abertura política e não a 

partir da divisão, divisão 79, abertura política, eleição 2002, de lá para cá, e compararmos com o 

Estado que foi dividido, e com a Capital do Estado que foi dividida, temos alguns números muito 

significativos.  

Mato Grosso do Sul teve 06 Governadores nesse período; Mato Grosso sete. Por 

quê? Lá eles tiveram uma reeleição a mais. Dos 06 Governadores 04 deles foram Prefeitos ou 

candidatos em Campo Grande; 03 Prefeitos de Campo Grande e o Azambuja que foi Prefeito de 

Maracaju e candidato a Prefeito em Campo Grande antes de ser Governador. Então, dos 06 

Governadores deles 04, primeiramente, olharam para a cidade.  
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Quem já foi candidato a Prefeito da cidade sabe que em uma candidatura você 

vasculha a cidade, você entende a cidade, você tem um projeto para a cidade. Então, estou dizendo 

que lá tiveram quatro Governadores que em ou momento outro tinham uma ligação com a cidade 

que era a Capital deles. Mato Grosso teve um Governador e Prefeito de Cuiabá, que foi Dante de 

Oliveira, dos 07. E um detalhe: 02 dos 07 Governadores têm nas Certidões de Nascimento como 

nascido em Cuiabá e os demais não. Em Campo Grande 04 têm.  

Mas aí vem a questão, talvez, mais séria, e quero outra vez pedir licença para olhar 

para os senhores. 

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com a menor quantidade de 

campo-grandenses, tem o mesmo número de Deputados, 14 Deputados. Eu estou dizendo para os 

senhores, 14 Deputados em Mato Grosso do Sul. É a menor quantidade. Já teve 16, mas 14 

Deputados são de Campo Grande ou nascidos em Campo Grande. Se trouxermos, hoje, para Cuiabá 

e fizermos essa comparação – e aí os senhores podem me ajudar –, ocupando a cadeira: Deputado 

Eduardo Botelho, Deputado Jajah Neves; se colocarmos o Wilson Santos, tiraremos o Deputado 

Jajah Neves; Deputado Prof. Allan Kardec e Deputado Guilherme Maluf. Deram 04! Tem mais? 

Existe uma questão de representatividade. A nossa Cuiabá político-administrativa 

tem que deixar de ser tão generosa com o Estado e ser mais generosa com a sua cidade de origem. A 

nossa política está muito pulverizada. Cuiabá vota em todo mundo, mas nem todo mundo vota em 

candidato de Cuiabá.  

Eu quero fazer provocações. Se eu deixar os senhores irritados, já sairei daqui 

feliz.  

Essa é uma questão que precisa ser pensada. Não está só na política, mas está na 

forma como se trata a questão das relações políticas. Eu fiz uma comparação com Campo Grande, 

porque é a mais próxima e porque dividiu, mas poderia ser com outro Estado.  

Eu já fiz com alguns Estados, não com todos, e é incrível como a nossa equação, 

Presidente, sempre é mais baixa. Parece que não temos muito amor próprio, muita autoestima de 

olhar para os nossos e dizer que o nosso é bom. Nós precisamos começar a repensar essas questões 

nas próximas eleições, porque não são somente os 300 anos. Virão os 350, os 400 e por aí afora e 

precisamos fazer esta cidade politicamente ser mais representativa para o seu próprio Estado para 

que ela não deixe de ser o núcleo que queremos e deixe de ter a qualidade de vida que precisamos e 

queremos. 

Dentro desse contexto das relações políticas está a relação de representatividade 

do Estado para fora do Estado e para fora do País.  

Temos aqui o Centro Geodésico da América do Sul. O que significa isso? Vamos 

voltar um pouquinho na história. Por que a Capital Federal saiu do Rio de Janeiro e foi para 

Brasília? Qual era o argumento, o argumento técnico? Retirar do Rio de Janeiro e ir para o centro do 

País você estaria em uma cidade onde todas as outras cidades teriam a menor distância para chegar 

até lá. Isso melhoraria a representatividade. 

Vejam que interessante! Na era da globalização que não importa onde se produza, 

mas onde se distribui, estamos no centro da distribuição da América do Sul, porém, não temos 

distribuição. Poderia se produzir na China; se produzir em Livramento; se produzir em qualquer 

local, mas o princípio da distribuição teria que ser a partir do centro que é o espaço mais próximo de 

qualquer outra cidade. 

Isso faz parte da relação de representatividade, de olhar a cidade, olha a capital, 

olhar a nossa Cuiabá como um centro de um continente e não como uma cidade voltada, apenas, 

para a nossa existência, até porque as projeções até 2050, pois temos dados, é que Cuiabá não cresce 
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muito populacionalmente. Ela cresce, o Estado cresce economicamente pelo tipo de economia que 

tem e há uma migração das pessoas com capital financeiro para a cidade em busca de melhor saúde 

e, principalmente, melhor educação para os filhos, faculdade e por aí afora. 

O investimento aumenta nisso e aumenta a renda per capita municipal. Agora, 

precisa ter, porque se não vier para cá, vai para Sinop, vai para Rondonópolis, vai para Cáceres, vai 

para qualquer outro local e você pulveriza novamente esse centro. O que é que traz? É saúde e 

educação. Não são as outras coisas. As pessoas migram para levar seus filhos e netos para terem 

esse conforto. É o conforto que buscam em relação a isso.  

E para fechar vamos para a terceira cidade. É a cidade econômica e cultural que 

representa todas as regiões de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso é muito bem distribuído. A 

economia do agronegócio é tão grande ao Sul, ao Norte, ao Leste, ao Oeste, que nenhuma dessas 

regiões, enquanto for uma única unidade federativa, poderá trazer para si a responsabilidade da 

representação do agronegócio do Estado. Quem pode fazer isso é a Capital. Sorriso, Lucas do Rio 

Verde, Sinop não aceitarão que seja em Rondonópolis, não aceitarão que seja em Primavera do 

Leste e Rondonópolis não aceitará que vá para outro local, mas será aceitável se for na Capital. 

E aí falta a questão da simbologia. 

Alguém que desce no Aeroporto e chega a Cuiabá o que pode dizer quando está na 

capital do agronegócio? Não é só um discurso.  

Estive recentemente no Uruguai e fui a Punta del Este, onde eles têm aquela figura 

da mão – eu acho que vocês já viram em muitos lugares – com três refletores. Você sabe para quê? 

Para a pessoa fazer self à noite, para ele não correr o risco de passar lá à noite e não poder tirar foto. 

Os refletores são posicionados com uma luz um pouco amarela para não ter reflexo na câmera para 

você chegar lá e fazer a foto perfeita como se fosse de dia. 

Por que nós não temos aqui, e aí não sei qual o local, o boi, um pé de algodão, 

talvez, dourado; uma arquitetura que a pessoa possa se encostar e estar escrito “aqui é a Capital do 

Agronegócio”; um pé de soja, um pé de milho ou um jardim até com essas plantas, se alguém descer 

no aeroporto e falar: “olha, acabei de chegar à Capital Nacional do Agronegócio”, tira uma foto e 

leva embora.  

Mais do que isso, existem algumas coisas interessantíssimas. Quando olhamos 

para Cuiabá –  Carlos Brito, que está no Governo; Prefeitura, o Vuolo; Deputado Eduardo Botelho, 

na Assembleia Legislativa – vemos que tem uma característica fantástica e não podemos nos 

esquecer disso.  

A noventa minutos de Cuiabá, por estrada, volto a repetir, existem dezesseis 

pontos da natureza turísticos que podem ser explorados, noventa minutos, uma hora e meia, você 

chega a Águas Termais; você pode chegar no Pantanal; você pode chegar na Chapada dos 

Guimarães; você pode chegar em Bom Jardim; você pode chegar no Lago de Manso. Em uma hora e 

trinta minutos você chega a qualquer local desses, sem falar que pode ir a Santo Antônio de 

Leverger, uma área piscosa, hoje o pesque e solte, a pesca de turismo cresceu muito, a pesca 

esportiva; esportes radicais, nós temos espaço para parapente, para asa delta, vários e vários 

esportes. 

Essa é a capital do turismo e do agronegócio.  

Esta cidade economicamente viável, que os traz dividendos, está aqui pronta. Mas 

ela não é construída só pelos políticos, é construída por uma relação de desejo da sociedade. Ao 

construir isso, não serão apenas as trades que vão ganhar dinheiro, as pessoas que vivem precisam 

trabalhar e elas terão esse espaço de trabalho. 
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Então, volto a dizer, atire-me, Presidente, menos a história e mais a provocação. 

Aos 300 anos, nós não temos uma capital, não temos uma cidade, temos três cidades: a cidade 

administrativa, com os nossos problemas do dia a dia; temos a nossa cidade, que tem dentro dela a 

Capital do Estado de Mato Grosso e temos uma cidade extremamente viável do ponto de vista 

cultural e político. 

Quero dar um exemplo: cheguei ao aeroporto de Montevidéu, tinha uma pessoa lá 

com um panfletinho, lá no espaço onde tem a mala, para mostra dois locais, um vinhedo, que ficava 

a duas horas e quarenta minutos... “Já que você veio a Montevidéu, nós temos isso aqui para 

apresentá-lo: Bodega Bouza”, com toda uma explicação em relação àquilo, e umas ruínas, onde era 

a cidade resistência, que fica a duas horas e quinze minutos; e a duas horas e vinte e cinco minutos,  

Punta Del Este. No aeroporto, quando chegou para o turista, já existia alguém dizendo que existia 

aquilo. 

Então, quando você está aguardando a sua mala que não chega, está olhando ali... 

Se você tiver um dia de folga, alguma coisa, já começa a pensar aonde ir e ninguém vai sem gastar.  

Nós temos aqui... Um dia nós começamos a fazer um estudo e discutir isso e deu 

dezesseis pontos em torno de Cuiabá, de uma hora e trinta, de noventa minutos, que você consegue 

chegar rapidamente.  

Mas a minha pergunta: se alguém chegar a Cuiabá e ficar dois dias e não perguntar 

para ninguém, aonde ele irá? Shopping popular, disse aqui o Mizael. 

Bom, pessoal, eu não posso tomar muito tempo aqui. Essa é a minha provocação. 

Espero que tenhamos uma inquietude com essas questões.  

Muito obrigado! Estou aqui para responder se tiver algumas questões. (PALMA) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Se alguém quiser fazer 

alguma pergunta ao Sr. João Edson, esteja à vontade. Senão, daremos sequência aos trabalhos. 

(PAUSA) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Quero agradecer ao Professor 

João Edson pelas colocações. As provocações foram muito boas. Nós, realmente, precisamos 

discutir essas questões de desenvolvimento ao turismo, do agronegócio, porque Cuiabá, na 

realidade, é a capital do agronegócio. A capital acaba sendo aqui. Aqui é a união de todas as regiões. 

Especialmente a provocação política em relação à representatividade de Cuiabá que está cada dia 

menor na Assembleia Legislativa, que precisamos começar a rever isso. 

Dando continuidade, passo agora a palavra para o Cerimonial.  

Em tempo, quero cumprimentar os Vereadores Felipe Wellaton e Misael Galvão, 

que chegaram para prestigiar este evento (PALMAS). 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Na sequência, daremos 

início à entrega das Moções de Congratulação com os seguintes dizeres:  

A ASSEMBEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus 

membros, mediante requerimento do Exmº Sr. Deputado Eduardo Botelho, vem manifestar o 

reconhecimento público aos Presidentes de Bairros e ex-Presidentes da UCAM pela importante 

participação nos projetos e nos processos de mobilização, visando à melhoria da qualidade de vida 

das pessoas do seu bairro e/ou comunidade e da nossa cidade que está chegando aos seus 300 anos. 

Neste momento, o Exmº Sr. Deputado Eduardo Botelho fará a entrega das Moções 

aos ilustríssimos senhores e senhoras. 

Convido o Sr. José Mauricio Pereira, Presidente da União Coxipoense de 

Associação de Moradores, para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de 

Congratulação. 
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(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Adélcio 

Duarte (AUSENTE). Convido a Srª Adriana Leão Moretti (AUSENTE). Convido a Srª Ana Lúcia 

de Oliveira, neste ato representando o Sr. Alfredo Canteiro, para receber das mãos do Deputado 

Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO À REPRESENTANTE DA AGRACIADA – PALMASa) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido a Srª Ana 

Amélia de Melo Neves para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de 

Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO À AGRACIADA – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Antônio 

Felismino dos Santos para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de 

Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Antônio 

Marcos Nascimento Lemos (Baiano) para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção 

de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr.  Aparecido 

Cardoso de Oliveira... (AUSENTE) 

Convido o Sr. Benedito Paulo de Abreu para receber das mãos do Deputado 

Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido a Srª Berenice da 

Silva Lima para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO À AGRACIADA – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Carlos 

Alberto Lopes dos Reis, neste ato representado pelo Sr.  João Rodrigues, para receber das mãos do 

Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO REPRESENTANTE DO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr.  Cláudio 

Mário de Moraes para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr.  Clementino 

Gomes (Gasolina) para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 
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O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido a Srª Denisia da 

Rosa Lima para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO À AGRACIADA – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido  o Sr. Dirlei 

Tófolli, ex-Presidente da UCAM, para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de 

Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr.  Durvalino 

Querbas para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr.  Edson 

Meira Mendes de Sousa para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de 

Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido a Srª Eliane Carla 

Norato para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO À AGRACIADA – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Elias de 

Pinho para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Carlos Brito 

de Lima, Secretário, Fundador da UCAM e ex-Presidente de Bairro do Parque Cuiabá,  para receber 

das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Ismael 

Vicente de Paula... (AUSENTE) 

Convido a Srª Fátima Ferreira de Almeida para receber das mãos do Deputado 

Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO À AGRACIADA – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr.  Francisco 

Ferreira Machado para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Gabriel 

Oliveira de Jesus para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 
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O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Joaquim 

Ferreira de Oliveira para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de 

Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Joaquim 

Pereira do Santos para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. José 

Antônio de Moura para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. José Carlos 

da Silva para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. José Carlos 

da Silva para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. José Carlos 

Rodrigues Satiro para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. José 

Gonçalves Lourenço para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de 

Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Jovaldo 

Facincane da Silva para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido a Srª Jussara 

Nascimento de Jesus para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de 

Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO À AGRACIADA – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Longino 

Lauro da Silva para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Luciano 

Rodrigues Satiro da Silva para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de 

Congratulação. 
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(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Manoel 

Pedro Galvão para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Manoel 

Sebastião de Oliveira para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de 

Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIA (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Márcio 

Neves da Silva (AUSENTE) para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de 

Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Marcos da 

Silva Albuquerque para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Marcos 

Vidal de Souza para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Ainda em tempo, 

convidar para compor a Mesa, o Vereador Elizeu Nascimento, por gentileza. 

Convido a Srª. Maria de Fátima Pereira Nascimento para receber das mãos do 

Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO À AGRACIADA – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido a Srª. Maria do 

Socorro Barbosa da Silva para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de 

Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO À AGRACIADA – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Mário 

Márcio de Arruda para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Miguel de 

Oliveira para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Nildo 

Moraes para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 
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(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido a Srª. Orenil de 

Andrade para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO À AGRACIADA – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Osvaldo 

de Souza Brito para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Osvaldo 

Valentim da Silva para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Samuel 

Alves Xavier para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Sebastião 

Batista da Cruz para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Sidnei 

Munhoz para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Valmir 

Cardoso de Oliveira para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de 

Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Varlei de 

Araújo Rocha para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Irino 

Ferreira do Prado para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Wilson de 

Souza Reis para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Zanilde 

Leite dos Santos (NEGÃO) para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de 

Congratulação. 
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(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Sr. Presidente, feita a 

entrega aos presentes, caso algum convidado não tenha recebido sua homenagem, por gentileza, 

depois procurar o Cerimonial da Assembleia Legislativa. 

Convidamos o Sr. Deputado Eduardo Botelho, Presidente da Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso para receber, das mãos do Sr. Walter Maria de Arruda e Sr. José 

Maurício Pereira, a Moção de Aplausos. 

(O SRS. WALTER MARIA DE ARRUDA E SR. JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA PROCEDEM À 

ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convidamos o Sr. 

Coronel Jorge Luiz de Magalhães, Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 

para receber das mãos do Sr. Walter Maria de Arruda e Sr. José Maurício Pereira a Moção de 

Aplausos. 

(O SR. WALTER MARIA DE ARRUDA E SR. JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA PROCEDEM À 

ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convidamos o Sr. 

Coronel Edgar Maurício Monteiro Domingues, Comandante Regional da Capital-CR1, para receber 

das mãos do Sr. Walter Maria de Arruda e Sr. José Maurício Pereira, a Moção de Aplausos. 

(O SRS. WALTER MARIA DE ARRUDA E SR. JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA PROCEDEM À 

ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Na sequência eu convido 

o Sr. Walter Maria de Arruda, Presidente da Federação Mato-Grossense da Associação de Bairros, 

para fazer a entrega da Moção de Aplausos e reconhecimento de autoria da  FEMAB ao Ilustríssimo 

Sr. José Maurício Pereira, Presidente da União Coxipoense de Associações de Moradores de Bairros 

- UCAM. 

(O SR. WALTER MARIA DE ARRUDA PROCEDE À ENTREGA DA HOMENAGEM AO 

AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Ainda em tempo, 

convido o Sr. Presidente Eduardo Botelho para fazer a entrega da Moção de Congratulação. 

Convido o Sr. Silvano da Silva Cruz para receber das mãos do Deputado Eduardo 

Botelho a Moção de Congratulação. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Srª Tatiana de 

Oliveira Moreira Araújo para receber das mãos do Deputado Eduardo Botelho a Moção de 

Congratulação. (AUSENTE) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – A palavra volta  ao 

Presidente da Mesa, Deputado Eduardo Botelho. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Quero parabenizar a todos aqui 

que receberam esta Moção. É um reconhecimento pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí, pela 

importância que vocês têm para fazer o poder público funcionar. Essa força de ficar batendo à porta 

de Secretário, de ficar correndo atrás para que realmente as coisas aconteçam no bairro, isso fez com 

que merecessem estas Moções. 
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Quero cumprimentar vocês em nome do Secretário Adjunto Carlos Brito, que 

começou a sua vida assim, como Presidente de bairro, batalhando, correndo atrás e hoje é um 

baluarte da nossa política. Então, em nome dele, eu saúdo todos os líderes comunitários. (PALMAS) 

Concedo a palavra ao Presidente da UCAM, Sr. José Maurício Pereira. 

O SR. JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA – Boa noite a todos e a todas! 

Quero nesta Audiência Pública agradecer de coração ao nosso Deputado Eduardo 

Botelho, quando fizemos uma busca na história da UCAM e sempre que nós pedimos, na nossa 

gestão, uma Audiência com a Assembleia Legislativa, sempre recebíamos um não, Deputado, “é 

pequeno, não vai caber todo mundo”. 

Quero dar uma salva de palmas ao Deputado Eduardo Botelho, que não olhou para 

isso, olhou para o movimento comunitário, olhou para a decisão de lideranças que fazem o grande 

Coxipó, com 103 bairros, com mais de 180.000 habitantes, a maior região de Cuiabá. 

Hoje nós temos aqui Audiência Pública da Assembleia Legislativa do Estado de 

Mato Grosso, agradeço ao Deputado Eduardo Botelho, aos Deputados que assinaram para a 

realização desta Audiência. Quero agradecer aqui na pessoa do Ricardo Adriene, que nos atendeu 

em todos os momentos, o companheiro Caio César, que não mediu esforços em estar aqui, conforme 

o Ricardo orientou, não nos deixou na mão, correu dia; companheiro Varley nos ajudou muito,  Ana, 

Edson, enfim, toda equipe que faz... Existe um bom Deputado quando tem uma boa equipe, correto? 

Então, o nosso Deputado Eduardo Botelho tem uma grande equipe, e, em nome do 

Ricardo Adriene, quero agradecê-lo pelo trabalho que tem feito. 

Também agradeço a minha Diretoria, na pessoa do nosso companheiro, Vice-

Presidente, Benedito; o companheiro Gasolina e demais lideranças que têm somado; a nossa 

assessoria, que não é igual a do Deputado, mas temos também, pelo apoio que tem nos dado. 

Nós, do Movimento Comunitário, Deputado, temos algo em comum com a sua 

pessoa, pelo pouco que o conhecemos nesta primeira gestão, estou sabendo que o senhor é um 

Deputado determinado, não tem moagem, não há dificuldade que não possa ser discutido com a 

sociedade. Não há nada que não possa ser relatado publicamente e o povo em primeiro lugar. 

Então, parabéns ao senhor, porque o senhor sabe fazer política, sabe administrar 

uma Assembleia Legislativa e sabe colocar o povo para ter a sua vez e a sua voz. 

Eu quero agradecer todos os Vereadores presentes, o Vereador Ivaldo, do nosso 

Coxipó; o Vereador Veloso; o Vereador Marcrean; o Vereador Misael Galvão, de muitas datas 

nosso companheiro; o Vereador Wellaton; o Vereador Elizeu, nome profético; o Vereador Xavier; 

todos os vereadores que se fazem presentes têm somado conosco nesta grande Região Sul de 

Cuiabá. 

Quero cumprimentar o Governo do Estado, na pessoa do nosso fundador da 

UCAM, Ex-Presidente também do Parque Cuiabá e hoje Secretário Adjunto de Estado, Carlos Brito, 

em nome do quem também agradeço a Dirlei Tóffoli, Valmir Cardoso, Manoel Passaredo, não é 

Emanuel Pinheiro, é Manoel do Passaredo e Joaquim de Oliveira, todas essas lideranças que fizeram 

história na UCAM e hoje estamos trabalhando em prol da comunidade. 

O melhor de tudo, Deputado Eduardo Botelho, todas essas lideranças que estão 

nesta noite, os Ex-Presidentes, todos são voluntários da sociedade cuiabana. Todos trabalham em 

prol da comunidade em busca de melhoria da sociedade. (PALMAS) 

Cumprimento o nosso Comandante-Geral, Coronel Jorge; o Comandante do CR1, 

Maurício; o nosso Presidente da Federação, Walter Arruda, que não tem somado esforços... Feliz é a 

Capital que tem o Presidente da FEMAB morando nela, sempre está presente nos ajudando e 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A PROPOSTA “CUIABÁ 300 ANOS” 

JUNTO À SOCIEDADE CUIABANA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, ÀS 19H, 

NA UNIÃO COXIPOENSE DE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS - UCAM. 

Pág. 15 - Secretaria de Serviços Legislativos 

somando conosco para que o trabalho realize de fato e possamos conseguir alcançar os nossos 

méritos do dia a dia. (PALMAS) 

Deputado, muitas vezes as pessoas nos perguntam: “Mas, por que um líder 

comunitário vai se envolver com a Assembleia Legislativa?”. Eu falo o porquê, temos demandas 

municipais, estaduais, federais, ações que nós, como líder comunitário, defendemos a todo 

momento. Lutamos para que haja realização delas.  

Eu vou falar rapidamente para não tomar tempo. 

A Região Sul de Cuiabá, a nossa Grande Cuiabá... Quero aqui cumprimentar a 

todos os Presidentes que vieram da Norte, da Leste e da Oeste. Eu agradeço a todos, em nome do 

Secretário João, que esteve presente também, que é da UCAMB, uma salva de palmas a esses 

companheiros que atravessaram e que aqui estão conosco para prestigiar e fortalecer o movimento 

coxipoense. (PALMAS) 

Nós temos, Deputado, com o seu apoio, dos Deputados, dos Vereadores da 

Capital, muita coisa a tratar para os 300 anos. Correto, Baiano? Muita coisa a ser tratada. Se 

queremos uma cidade moderna, uma cidade próspera, uma cidade que realmente apresente 

melhorias... Nós podemos dizer sobre o rodoanel, podemos dizer pelo VLT, por que não um BRT na 

nossa grande Coxipó? Terminal para transporte coletivo intermunicipal; podemos ter também uma 

ponte no Rio Cuiabá para ligar o Parque Atalaia ao Parque do Lago, que é uma grande luta, mas não 

conseguiram encaminhar; a Avenida integração Parque Atalaia e o rodoanel; Avenida Altos do 

Parque ligando Oscar Cabral ao Doutor Fábio, o companheiro Gasolina tem defendido isso, 

constantemente, Misael Galvão. 

Misael Galvão fez uma caminhada do Doutor Fábio até o Del Rei, quase não 

chega, mas chegou, não é, Vereador? O Vereador tem essa ação na Câmara Municipal para defender 

junto com a sociedade. O Viaduto da Ponte do Rio Coxipó foi projetado, mas não existe de fato. 

Pode ser lutado, nada é impossível. 

A orla, Deputado Eduardo Botelho e os demais presentes, do São Gonçalo Beira 

Rio. Um projeto antigo que aguarda uma ação de Governo para que possa ser realizado. E nós temos 

ali um São Gonçalo, que é da cultura, que é da gastronomia, que é do lazer. Enfim, para que todos 

tenham de fato o berço de Cuiabá, onde nasceu essa grande cidade.  

Podemos ver e pedir ao Deputado e aos nossos Vereadores: Coxipó precisa de um 

programa exclusivo para pavimentação asfáltica. Precisamos que haja apoio do Governo do Estado, 

da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal de Cuiabá. Não é possível a maior região de 

Cuiabá ter menos asfalto, menos esgoto, menos escola, menos creche, menos PSF, menos ações 

sociais (PALMAS). Nós temos somente um parque, chamado Zé Bolo Flô. E nós precisamos mais. 

E essa comunidade aqui, Deputado, não se cansa, ela briga.  

Quero também cumprimentar um dos grandes guerreiros, que eu admiro muito 

pela sua luta, Francisco Vuolo, que está representando o nosso Prefeito – uma salva de palmas –, 

num projeto que vai trazer esperança para a Região Sul. Pode contar conosco, esta sede está 

disponível para quantas e quantas audiências precisar para debater. O seu projeto é o projeto da 

região sul e de Cuiabá. 

Dando continuidade, precisamos de um Ganha Tempo, um Hospital Regional, o 

CREAS. Nós já temos a área para o CREAS, já disponível, com recurso encaminhado e ele não sai, 

Deputado. Tem que sair esse CREAS, nós temos toda a documentação encaminhada. 

Nós temos também um Projeto que Vossa Excelência mesmo disponibilizou, a 

reforma de alguns centros comunitários e nós cremos que dará certo... Para que isso possa ser 

possível. 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A PROPOSTA “CUIABÁ 300 ANOS” 

JUNTO À SOCIEDADE CUIABANA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, ÀS 19H, 

NA UNIÃO COXIPOENSE DE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS - UCAM. 

Pág. 16 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Centro de Convivência para idoso, que só temos um. Tem que ter recurso, tem que 

ter encaminhamento, temos que movimentar Deputados Federais e Senadores para que possam 

somar com Deputados Estaduais, e que a nossa Prefeitura receba recurso para sanar tantos 

problemas e tantas dificuldades que têm. 

Nós estamos aqui, neste momento, para encerrar, escolas públicas. Só para os 

senhores terem noção, o Coxipó cresceu, em cinco anos, mais de 22 condomínios fechados e 

condomínios abertos. Aí eu pergunto: quantas escolas acompanharam? Quantas mobilidades urbanas 

cresceram? Então, nós temos que repensar isso para que haja obra suficiente. 

E a nossa delegacia regional? O Batalhão do Bairro Pedra 90, um trabalho sonhado 

pelo CONSEG, pelo companheiro Baiano, que está lutando, o Davilson, Ezatelma, Gláucia, enfim, 

todos que ali trabalham. 

E as Bases Comunitárias da nossa região? Segurança é tudo. O nosso 

Comandante-Geral da Polícia Militar e o Comandante do 1º Comando Regional estão aqui e sabem 

da nossa luta para que haja um bom trabalho em consonância com a Polícia Militar. Nós queremos 

que isso melhore a cada dia.  

E um ponto principal, para finalizar, a regularização fundiária. Muitas áreas 

pertencem ao Estado, ao INTERMAT, e nós precisamos resolver para que haja, de fato, uma solução 

dos problemas.  

Enfim, o nosso 9º Batalhão que existe ali no Tijucal e nós queremos, de fato, um 

Batalhão forte para atender toda a demanda. 

A todos os líderes comunitários, essa congratulação é o reconhecimento da 

Assembleia Legislativa, é o reconhecimento de um trabalho, vocês merecem esse reconhecimento, 

você são trabalhadores voluntários e a Assembleia Legislativa, na pessoa do Deputado, reconhece 

vocês pelo trabalho que fazem. 

Então, vamos dar uma salva de palmas a todos os líderes comunitários, a todos os 

ex-presidentes, à Câmara Municipal, que tem somado conosco, ao Deputado, que tem somado 

conosco. 

Para encerrar, deixo aqui um convite do nosso Vereador Marcrean, dia 5 de abril, 

às 9h, na Câmara Municipal, haverá uma audiência para debater e abaixar o preço da taxa de esgoto. 

Se fosse para aumentar, não íamos, mas para abaixar nós vamos. 

Muito obrigado ao Cerimonial, que está presente e a todos que fazem esse bom 

trabalho. 

Obrigado. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Obrigado ao Presidente da 

UCAM, Zé Maurício, por suas colocações, especialmente pelas reinvindicações pelo que realmente 

precisa na região e vamos compilar tudo isso para que, no futuro, façamos um trabalho em cima 

disso. 

O SR. JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA – Só uma questão de Ordem, Sr. Presidente, 

vamos entregar uma Carta do Coxipó. Quero convidar meu Vice-Presidente para estar presente, 

Carlos Brito, o nosso fundador, por gentileza, vamos pegar a assinatura do senhor, porque todas as 

demandas do movimento comunitário, no macro, estão aqui neste documento e vamos acompanhar 

juntamente com o senhor para que isso seja possível. 

Registro também a presença do nosso Comandante do 9º Batalhão, o Guimarães, 

que está assumindo esse trabalho, juntamente com os CONSEGs e a comunidade.  

Muito obrigado e vamos entregar aqui em mãos. 
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(OS SRS. JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA, DR. XAVIER E CARLOS BRITO FAZEM A ENTREGA 

DA CARTA DO COXIPÓ AO SR. PRESIDENTE EDUARDO BOTELHO – PALMAS.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Concedo agora a palavra ao 

Presidente da Federação Mato-grossense de Bairros, a FEMAB, Walter Arruda.  

O SR. WALTER MARIA DE ARRUDA – Boa noite ao Movimento Social 

Comunitário, a todos os líderes da UCAM, presidentes incansáveis de Associação de Moradores e, 

principalmente... Nós estamos no mês das mulheres, então, eu gostaria de pedir uma salva de palmas 

toda especial a todas as presidentes mulheres que aqui estão. (PALMAS) 

O SR. WALTER ARRUDA – Quero cumprimentar a primeira-dama da UCAM, 

eu sei o quanto é difícil... Nós, nessa trajetória, Zé Maurício, caminhando bairro a bairro, lidando 

com problemas e nós temos que ter uma retaguarda em casa. 

Então, parabéns à primeira-dama da UCAM. 

Cumprimento o Deputado Eduardo Botelho. Deputado Eduardo Botelho, quero 

fazer jus a essa Moção que foi dada ao companheiro Zé Maurício, que consultou as lideranças 

comunitárias. Essa Moção, Deputado Eduardo Botelho, não saiu da cabeça de Walter Arruda, senão 

seria a Moção de um líder apenas. Essa Moção saiu do seio do movimento social comunitário do 

grande Coxipó da Ponte. 

Então, receba, com certeza, esta Moção como reconhecimento.  

É muito importante a valorização, Zé Maurício, das nossas comunidades. É muito 

importante que possamos fazer, em outros Municípios, também Audiências Públicas como esta para 

valorizar a vida, Edson Meira, Baiano, daqueles que lutam diuturnamente para fazer o bem, sem 

olhar a quem, Durvalino, e sem ganhar nenhum vintém, trabalham voluntariamente em busca de 

qualidade de vida para as suas comunidades. 

Eu quero, de uma forma bem especial, cumprimentar a todos os Vereadores da 

nossa querida Câmara Municipal de Cuiabá: Elizeu, Wellaton, Misaelzinho, Marcrean, Orivaldo que 

está aqui na sua região; meus companheiros Veloso, Xavier, que atravessou a região e está aqui. 

 Cumprimento-o por esta Audiência Pública, Sr. Zé Maurício, que tanto lutou 

nessa mobilização com o Sr. Benedito, com o Sr. Chico Machado. 

Pela convivência poderíamos olhar e falar o nome de uma por uma das lideranças 

que está aqui, Sr. Satiro, Srª Fátima, Sr. Bigode, Srª Veredinha, Sr. Valmir Cardoso. É o dia a dia do 

líder comunitário. É muito importante discutirmos aqui a Cuiabá dos 300 anos e juntarmos forças: a 

Assembleia Legislativa, a Prefeitura Municipal de Cuiabá. 

Eu cumprimento o companheiro, Sr. Vuolo, e o cumprimento, também, pela luta 

para trazer a ferrovia para cá e com a ferrovia trazer mais progresso, mais trabalho, mais 

oportunidade para a nossa região.  

Por fim, cumprimento toda a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; 

cumprimento o Coronel Jorge Luiz Magalhães; o Coronel Maurício, que tem incansavelmente, Sr. 

Joaquim Oliveira, com as nossas comunidades, com os CONSEGs, com os clubes de mães, 

professora Srª Maria Orli que está por aqui; com as entidades que defendem as mulheres, 

companheira Srª Sueli que está aqui, trabalhado para dar aquela segurança tão sonhada. 

Eu sei, Gasolina, o quanto é difícil, se não conseguirmos envolver todos na busca 

por melhor qualidade de vida, por melhores dias. 

Cumprimentar o nosso Deputado Eduardo Botelho e a sua equipe em nome do 

companheiro Sr. Caio César, do Sr. Ricardo Adriene, do Sr. Márcio que vi por aqui. 

Gostaria de pedir ao movimento comunitário uma salva de palmas, porque houve 

uma organização toda especial para este ato. (PALMAS) 
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Encerrando a minha fala, dizer que vi há poço o Sr. Marcrean na luta, convocando 

para a questão do esgoto, para a questão de retirarmos das contas o engodo – não é mesmo, 

Marcrean? – para que possamos discutir. 

Gostaria, também, de colocar para a reflexão as concessões que são feitas, porque 

elas têm que ser mais analisadas. Tem que ter regras. Olhem o que o povo de Mato Grosso está 

sofrendo com a Energisa que tem dado um atendimento que não merecemos enquanto 

consumidores. Tem desrespeitado a sociedade mato-grossense. 

Eu quero, pessoal, acima de tudo, dizer que a FEMAB estará sempre junto das 

ações que busquem qualidade de vida à comunidade.  

E digo mais, nenhum de nós, companheiros... 

Ouvi aqui atentamente o João Edson, costumo acompanhar todas as suas ações, e 

achei muito importante, Deputado Eduardo Botelho, discutirmos isso em todas as regiões da nossa 

Capital. Nós precisamos de mais representantes para defender a cuiabana. Temos que valorizar a 

prata da Casa. Temos que dar valor aos que estão no dia a dia com a nossa população.  

E aí, gente, nesse intento, eu quero dizer que na luta pela sociedade nenhum de nós 

é melhor ou igual a todos nós juntos. O caminho está na união; o caminho está na integração e que 

Deus proteja o dia a dia de cada comunitário que veio aqui. 

E que venha o VLT; que venha a ferrovia para trazer mais progresso, oportunidade 

e trabalho para o nosso povo.  

Um grande abraço da Federação Mato-grossense de Bairros. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Obrigado, Walter Arruda, pelas 

palavras. 

Quero corroborar com a sua colocação quanto à questão da Energisa. 

Realmente, o descaso que a Energisa tem com os consumidores e com o Estado de 

Mato Grosso é impressionante. Desrespeita não só os consumidores, mas desrespeita a história de 

Mato Grosso. Estão destruindo. Tudo que tem o nome da CEMAT ela está tirando. Não respeita 

nada. È, realmente, uma exploração econômica que vem fazendo dentro do Estado. (PALMAS) 

Precisamos fazer um levante contra isso, contra o que estão fazendo aqui dentro. Chega de abusar e 

nós ficarmos quietos. 

Dando continuidade quero chamar para falar, em nome dos Vereadores da Câmara 

Municipal, o Vereador Orivaldo da Farmácia. 

O SR. ORIVALDO DA FARMÁCIA – Boa noite a todos!  

Boa noite, senhores e senhoras; Deputado Eduardo Botelho, Presidente da 

Assembleia Legislativa; Sr. Maurício, da UCAM, e toda sua Diretoria; Vereadores Misael Galvão, 

Xavier, Marcrean Santos, Marcos Veloso e Elizeu; todas as lideranças comunitárias; a imprensa; Sr. 

Vuolo, representando do nosso Prefeito Emanuel Pinheiro; nosso amigo da FEMAB, Walter Arruda; 

Sr. Carlos Brito; representante do CONSEG; e toda equipe do Cerimonial. 

Aqui já foi dito da Cuiabá dos 300 anos e acho que esta Audiência Pública é um 

marco histórico, Maurício, muito importante, importantíssimo mesmo, porque sei da sua luta. 

Quantas vezes você conseguiu trazer, que já trouxe para cá Audiência Pública da Câmara de 

Vereadores e, agora, conseguiu trazer esta Audiência Pública. 

Parabéns, Deputado Eduardo Botelho e todos os Deputados que assinaram! 

A região do Coxipó, Baiano, é uma das que mais cresceu nos últimos tempos. É 

uma região de plena expansão e o Poder Público não acompanhou. Vemos o déficit nas escolas, nos 

CEMEIs, nas creches, saúde pública, policlínicas, déficit de PSF, a UPA que está aí, mas vemos que 

a cada dia estão mais lotadas.  
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Então, são por esses gargalos que temos que nos unir a todos vocês, líderes 

comunitários, heróis do dia a dia, que são os representantes de pessoas que merecem todo nosso 

respeito, pessoas que estão frente a frente com a comunidade. 

Teremos, com certeza, Joaquim de Oliveira, uma Cuiabá melhor a partir do 

momento que todos nos unirmos e pensarmos no próximo, pensarmos cuidar da cidade que 

moramos e vivemos e exigir do Poder Público isso, também. Cada um tem que fazer a sua parte. 

Deputado Eduardo Botelho, Sr. Maurício, em nome do nosso Presidente, Vereador 

Justino Malheiros, a Câmara Municipal está à disposição. Estamos presentes para debater e discutir 

por toda Cuiabá a nossa melhoria, principalmente a região do Coxipó.  

A todos vocês, líderes comunitários, a Câmara Municipal está de portas abertas 

para lutar e trazer melhorias para a nossa região.  

Um abraço a todos! Fiquem com Deus! Com certeza, nós vamos ter uma Cuiabá 

300 anos muito melhor do que estamos vivendo hoje.  

Um abraço! (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Obrigado, Orivaldo da 

Farmácia.  

Quero cumprimentar o ex-Vereador Luiz Vereda, líder comunitário, que está 

participando conosco neste debate Cuiabá 300 anos.  

Com a palavra, o Sr. Francisco Antônio Vuolo, representando neste ato o Prefeito 

Municipal Emanuel Pinheiro. (PALMAS) 

O SR. FRANCISCO ANTÔNIO VUOLO – Boa noite a todos e a todas! 

Quero cumprimentar o nosso Deputado Eduardo Botelho, Presidente da 

Assembleia Legislativa e autor desta Audiência Pública. 

É uma satisfação muito grande estar participando desta Audiência Pública 

importantíssima que trata da questão da Cuiabá dos 300 anos. 

Em nome de Vossa Excelência, Deputado Eduardo Botelho, cumprimento todos os 

Deputados Estaduais que aprovaram esta Audiência Pública. 

Quero cumprimentar aqui o nosso querido amigo, ex-Deputado, Carlos Brito. 

Eu gostaria, Carlos Brito, de deixar um pouco de lado o seu cargo de Secretário 

Adjunto de Ação Governamental da Casa Civil, mas cumprimentá-lo, como fundador da UCAM. O 

senhor foi Presidente de Bairro, ama muito esta região e junto com a Dirlei, com o Valmir, com o 

Joaquim Oliveira, com Manoel do Passaredo, que conduziram a UCAM de forma brilhante, e hoje 

está aqui o nosso companheiro Zé Maurício que, também, conduz de forma brilhante.  

Em nome dos senhores, cumprimento todas as lideranças de bairros da região do 

Coxipó.  

Quero cumprimentar a Casa de Leis, onde tive a oportunidade de passar por dois 

mandatos, na pessoa dos Vereadores Orivaldo da Farmácia, Elizeu Nascimento, Xavier, Misael 

Galvão, Marcos Veloso, Marcrean, Felipe Wellaton. 

A Câmara Municipal, não só aqui, mas estando presente nas ações que são 

conduzidas, como muito bem colocou o Walter Arruda, de forma voluntária, buscando melhorias 

para os bairros, a presença dos Vereadores é de suma importância.  

Parabenizo a presença de cada Vereador aqui presente! 

Quero cumprimentar o Dr. Fernando Ciscato, Defensor Público, neste ato 

representando o Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, Dr. Sílvio Jéferson Santana; de 

uma maneira muito especial o Presidente da Federação Mato-grossense de Associação de Bairros, 

nosso amigo Walter Arruda, em nome de quem cumprimento o Jonail, Secretário Adjunto de Ações 
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Comunitárias, da Prefeitura de Cuiabá; todas as lideranças que não estão aqui na região do Coxipó, 

mas que representam os bairros do nosso Município de Cuiabá e tão bem fazem valer a voz da 

população cuiabana. 

Parabéns, Walter Arruda! Você é um baluarte nessa luta na condução da FEMAB. 

Cumprimento o Cel. Jorge Luiz Magalhães, Comandante-Geral da Polícia Militar 

do Estado de Mato Grosso, juntamente com o Cel. Edgar Maurício Monteiro Domingues, 

Comandante Regional da Capital, 1º Comando Regional-CR1, parabenizá-los pela deferência 

especial, aqui, feita pela FEMAB, pelo Deputado Eduardo Botelho, pelo brilhante serviço que os 

senhores prestam a esta região e ao Estado de Mato Grosso. 

Parabéns, Coronel! 

Quero cumprimentar também os cururueiros. Não poderia deixar de cumprimentar 

o Grupo Tradição Cuiabana, representados aqui pelo Tomaz, pelo Osvaldo, pelo Manoel, pelo 

Daniel, pelo Marcelino, enfim, toda a turma.  

Eu faço, inclusive, uma observação, Deputado Eduardo Botelho, Vossa Excelência 

que muito bem defende a nossa região e é um dos representantes dos treze Municípios do Vale do 

Rio Cuiabá, esses cururueiros são muito mais do que lutadores de valorização da nossa cultura.  

Eu sempre defendi e sempre tive o apoio do ex-Deputado Carlos Brito no seguinte 

sentido: que eles pudessem um dia, assim como nós temos os imortais letrados da Academia Mato-

grossense de Letras, nós – eu falo porque já conversei isso com o nosso Prefeito Emanuel Pinheiro – 

colocarmos os cururueiros e aqueles que trabalham pelo siriri, mas, principalmente os cururueiros, 

como imortais da nossa cultura.  

Devemos criar uma academia cultural, onde esses homens que passam de geração 

de pai para filho, de filho para neto, de pessoas que já passaram pela nossa história e tantos e tantos, 

que se fôssemos citar aqui iria passar muito tempo, que são ao longo do tempo esquecidos... Seria 

uma grande oportunidade termos uma academia mato-grossense dos imortais da cultura cuiabana e 

os cururueiros seriam os expoentes disso. (PALMAS)  

Faço aqui essa sugestão até em função desse grupo Tradição Cuiabana que 

valoriza a nossa cultura, que é a cultura do cururu aqui no nosso Município de Cuiabá. Faço aqui 

essa observação. 

Hoje, infelizmente, o Prefeito Emanuel Pinheiro e o Vice-Prefeito Niuan Ribeiro 

estiveram em último momento tendo que fazer uma viagem e não puderam estar presentes. O 

Prefeito Emanuel me ligou e falou: “Vuolo, gostaria que você seja o meu representante e da 

Prefeitura nessa Audiência Pública convocada pelo nosso Presidente Eduardo Botelho”.  

(O SR. BAIANO FAZ UMA SOLICITAÇÃO AO ORADOR – INAUDÍVEL.) 

O SR. FRANCISCO ANTÔNIO VUOLO – Certo, Baiano.  

Numa certo momento não entendi o por quê,  porque não sou do staff do Prefeito, 

não sou Secretário, não ocupo nenhum cargo, aliás, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso, cumpro o meu papel e quando estou de folga brigo para trazer o trilho da ferrovia até 

Cuiabá.  

Mas, talvez, pela parceria ao longo da vida, Baiano, do pai do Emanuel Pinheiro, 

do Deputado Emanuel Pinheiro com o meu pai, Sr. Vicente Emílio Vuolo, com as raízes do meu pai, 

que nasceu aqui no Coxipó, com as raízes do Emanuel Pinheiro, que, inclusive, há um bairro aqui ao 

lado, Chácara dos Pinheiros, que leva o nome em homenagem a sua família. E aqui está o Osvaldo 

com as lideranças da região representando. 

Talvez, por ter sido Secretário de Cultura; talvez, por ter sido Secretário de 

Indústria, Comércio e Turismo; talvez, por ter sido Vereador por Cuiabá por dois mandatos, mas 
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quero dizer da nossa enorme satisfação, da nossa enorme alegria de falar e representar aqui o nosso 

querido Prefeito de Cuiabá, o Prefeito da gestão dos 300 Anos.  

O Prefeito Emanuel Pinheiro tem um carinho muito grande por esta cidade, tem 

uma história, tem uma raiz, tem serviço prestado e, sobretudo, tem a responsabilidade de conduzir 

Cuiabá, e Deus deu o privilégio a ele de conduzir Cuiabá, para que em 2019 pudesse completar os 

seus 300 Anos na sua condição de líder máximo do Município de Cuiabá como Prefeito desta 

cidade. 

Então, sinto-me muito honrado e ao me sentir honrado quero aqui me ater às 

palavras do Dr. Professor João Edson que, com muita propriedade, dividiu Cuiabá em três cidades, a 

cidade política, que fez uma deferência especial de representatividade nossa, fazendo uma 

correlação inclusive com Campo Grande, inclusive foi ressaltado aqui pelo nosso Presidente 

Eduardo Botelho, da ausência de representatividade a altura do que Cuiabá merece. 

Nós precisamos de mais Eduardos Botelhos na Assembleia Legislativa... 

(PALMAS)... precisamos de mais Guilhermes Malufs, precisamos de mais Jajahs, que está lá na 

Assembleia Legislativa, precisamos de mais Allans, precisamos de mais homens daqui da nossa 

região que conhecem a nossa história para poder lá fazer valer o direito dessa história maravilhosa 

que é Cuiabá. 

Isso foi muito bem ressaltado pelo Professor João Edson, que também colocou na 

segunda parte da cidade a economia, falando de Cuiabá como capital de agronegócio, fazendo uma 

correlação da necessidade de cravarmos junto à sociedade de um modo geral a marca de Cuiabá 

como a capital do agronegócio. 

Sem dúvida, mas não só a capital do agronegócio, mas a Capital do Centro 

Geodésico da América do Sul, que ele também colocou, capital da economia, a capital da força, a 

capital da história, a capital da tradição, a capital do respeito. 

Se hoje o Estado de Mato Grosso está no patamar que está, se deve a história que 

ao longo dos 300 Anos os cuiabanos e aqueles que para cá vieram ajudaram a construir, ajudaram a 

consolidar, passando de pai para filho com amor, com carinho, sempre respeitando o próximo, tanto 

é que somos intitulados de a cidade hospitaleira.  

O povo cuiabano não tem só o calor dos 45º, 46º, tem o calor da nossa alma, do 

nosso povo e é isso que faz com que Cuiabá seja a capital do povo hospitaleiro. E precisamos nos 

fortalecer nisso. 

No terceiro ponto vem a cidade social. Na cidade social eu ressalto aqui a fala do 

nosso companheiro Mauricio, Presidente da UCAM. 

Nós queremos, sim, queremos e precisamos de infraestrutura, precisamos de obras, 

precisamos de saúde, precisamos de educação, precisamos de segurança, precisamos de ações 

associais, precisamos de VLT, precisamos de tantas e tantas outras obras, mas para isso duas coisas 

são necessárias, a primeira é o que está acontecendo aqui hoje, é a organização. Um povo só alcança 

seu objetivo se estiver organizado.  

E parabenizo todas as lideranças comunitárias, todas as entidades que estão aqui 

por vocês representados... (PALMAS)... porque é com essa organização que conseguiremos alcançar 

nossos objetivos.  

A demonstração clara disso está na Carta apresentada aqui pela UCAM, a Carta do 

Coxipó. Essa carta retrata com certeza todos os anseios, todas as necessidades de vocês que moram, 

que vivem nos bairros, que sentem o dia a dia e estão trazendo aqui para a Assembleia Legislativa, 

que com certeza chegará às mãos do Prefeito de Cuiabá, para que, naquilo que for necessário e 

possível, trabalhemos para que se transforme em realidade. 
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 Ao finalizar, Sr. Presidente, quero colocar aqui que não adianta só cobrarmos do 

Poder Público. 

Precisamos saber o que é que nós queremos e principalmente saber de que forma 

vamos contribuir para que isso aconteça.  

É importante neste momento que estamos falando de “Cuiabá 300 anos”, todos nós 

irmanados, Sr. Joaquim, darmos as mãos.  

Se queremos uma Cuiabá melhor, esta Cuiabá, e aqui eu falo como cidadão, 

começa conosco, como cidadão, com as nossas famílias, com o respeito ao próximo, com o zelo 

com as nossas ruas, com o zelo com os nossos bairros, com o zelo no trânsito, respeitando um, 

respeitando outro, com a educação sendo formalizada e este é o primeiro princípio que nós devemos 

construir. 

É isso que eu sonho para a minha querida Cuiabá, é isso que o Prefeito Emanuel 

Pinheiro sonha para Cuiabá, uma cidade humana, uma cidade justa, uma cidade com qualidade de 

vida e nessa toada que, unidos, alcançaremos objetivo.  

É com a força da prefeitura, com a força da Assembleia Legislativa, com a força 

do Governo do Estado, com a força da união e, principalmente, com a força do cidadão que 

construiremos não só a Cuiabá para 2019 dos 300, mas a Cuiabá do futuro, dos próximos 300 anos, 

dos nossos filhos, dos nossos netos. É nessa Cuiabá que temos que pensar e para isso trabalharemos 

com planejamento e o planejamento começa aqui com essa carta apresentada pela UCAM. 

Parabéns a vocês!  

Parabéns ao Deputado Eduardo Botelho!  

Parabéns pelo trabalho de toda sua equipe na Assembleia Legislativa!  

Parabéns à sociedade cuiabana, que começa agora uma grande caminhada para que 

em 2019 comemoremos uma grande Cuiabá 300 anos, de hoje, mas principalmente de amanhã, 

maravilhosa para todos nós. 

Muito obrigado. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Quero agradecer ainda aqui o 

Secretário Adjunto Comunitário Jonail Costa, da Prefeitura de Cuiabá, que também contribuiu para 

realização deste evento.  

Convido para fazer uso da palavra o Secretário Adjunto da Casa Civil, Carlos 

Brito. (PALMAS) 

O SR. CARLOS BRITO – Boa noite a todos! 

Em razão do horário já vencido DA Audiência Pública, cumprimento a todos na 

pessoa do Deputado Eduardo Botelho, dos Vereadores Orivaldo, Xavier, Marcrean, do nosso 

Defensor Público, Coronel Jorge Luiz, Coronel Mauricio, Valter Arruda, Vuolo e o Zé Mauricio de 

maneira especial, junto com Dito Bota Fogo e todos os colegas Presidentes de bairro daqui do 

Coxipó da Ponte. 

Quero dizer, Deputado Eduardo Botelho, que a primeira parte desta conversa vai 

ser curta, um reconhecimento ao Governador Pedro Taques, ao Deputado Estadual Eduardo Botelho, 

que se estende ao Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. 

Deputado Eduardo Botelho tem se relevado um companheiro leal, firme, com 

posições corajosas, contrariando muitas vezes aquilo que está posto na opinião pública como senso 

comum, argumentando com razão, com equilíbrio, chamando e fazendo com que a sociedade pense 

e, em alguns casos, repensem alguns posicionamentos. 

Então, Deputado Eduardo Botelho, reconhecemos enquanto Governo, a sua 

atuação tanto quanto Parlamentar, enquanto Presidente da Casa Legislativa do nosso Estado. O 
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senhor tem contribuído muito, a sua coragem e a sua determinação tem sido para o Governador 

Pedro Taques, um alicerce naquela Casa. Então, receba o nosso muito obrigado e com ele, o nosso 

reconhecimento por esta Audiência Pública sobre a discussão dos 300 anos de Cuiabá. 

Como disse o Professor João Edson na sua explanação, temos que pensar este 

momento como uma grande oportunidade para colocarmos Cuiabá onde ela precisa estar, na 

condição de capital deste Estado pujante, deste Estado rico, deste Estado que tem sobrevivido a essa 

crise que vem afetando tanto o nosso País.  

Mas, um Estado rico em que esta riqueza ainda não chegou para a maioria do seu 

povo, uma riqueza que ainda está concentrada em alguns poucos. Aqui em Cuiabá, notadamente, 

voltada aos serviços, a cidade tem a sua economia voltada não na produção propriamente dita, 

dependemos muito da transformação, da indústria e da prestação de serviço. Então, temos que ter na 

Assembleia Legislativa, sim, um maior número de representantes como já tivemos no passado, mas 

enquanto não o temos, temos que fortalecer e apoiar os representantes que estão hoje na Assembleia 

Legislativa e que o Deputado Eduardo Botelho nos representa e muito bem naquela Casa. 

Então, Deputado Eduardo Botelho, também por essa razão seja o nosso porta-voz 

falando enquanto líder comunitário, enquanto morador do Coxipó da Ponte e enquanto cuiabano. 

Nós precisamos, sim, dessa voz, observação muito pertinente do Professor João Edson. 

Para concluir, temos que lembrar algumas coisas muito rapidamente, o movimento 

comunitário se define como tal, porque está realmente em movimento ao longo da sua história. 

Tivemos momentos com mais êxitos ou menos êxitos nas lutas dos bairros, porque depende também 

dos gestores, depende da cabeça de cada Prefeito, de cada Governador, do apoio político que tem ou 

deixa de ter.  

Mas, o importante, Xavier, é que esse movimento comunitário nunca parou, nunca 

deixou de existir mesmo nos momentos mais difíceis... (PALMAS)... Os companheiros se 

mantiveram cada qual no seu tempo, como uma corrida de bastão, um passando para o outro. O fato 

é que nos dias de hoje está aí, vivo, firme e com determinação para seguir adiante. 

Aqui no Coxipó da Ponte, especificamente, o Governador Pedro Taques está 

alinhando com a Assembleia Legislativa três pontes no Rio Cuiabá, novas pontes no Rio Cuiabá, do 

Rodoanel que fará a ligação importante com o nosso Estado, especialmente com o Norte do Estado 

ali na Passagem da Conceição, Cuiabá e Várzea Grande, a ponte que estamos há anos trabalhando 

aqui no Coxipó da Ponte. Todos que vivemos aqui sabemos da importância que é a ponte próxima 

ao Parque Atalaia ligando o Coxipó da ponte ao Grande Cristo Rei, na Várzea Grande.  

E, para isso, Deputado Eduardo Botelho, é indispensável para a Avenida Contorno 

Sul que está no Plano Diretor de Cuiabá que consta neste expediente que foi entregue a Vossa 

Excelência, que vai permitir que seja feita a ligação deste a Avenida das Torres até o Aeroporto, na 

Avenida 31 de Março em Várzea Grande. Isso vai dar um salto no desenvolvimento econômico e 

social do Coxipó, na região do Grande Cristo Rei, do Parque do Lago, o UNIPARK chegando ali 

pelo Carrapicho.  

Então, para isso muda toda essa realidade, isso impacta no trânsito, isso valoriza 

toda a região. Vai permitir que haja um crescimento, mas haja também um desenvolvimento em toda 

essa região. Então, pedimos o seu apoio para esta luta, que é histórica. Os projetos estão prontos da 

ponte, daqui a Avenida Contorno Sul à disposição, o Governador já se posicionou favoravelmente 

sobre isso, e precisamos de Vossa Excelência ombreando para que essas obras possam acontecer. 

(PALMAS) 

Além disso, o Parque da Saúde Zé Bolo Flô também é fruto da luta comunitária, 

ainda na época do Governador Dante de Oliveira, e de lá para cá não recebeu um tratamento 
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adequado. Esse Parque precisa ser reestruturado, precisa ser modernizado, e nós queremos também 

contar com o apoio da Assembleia Legislativa, em especial, da Presidência da Assembleia 

Legislativa, para que esse Parque possa garantir ao Coxipó da Ponte a mesma qualidade que os 

centros que estão no centro da cidade, que aqui no Coxipó da Ponte nós possamos usufruir das 

mesmas condições com o mesmo foco.  

Nós temos vários outros itens que poderíamos apontar, mas quero falar um 

pouquinho e rapidamente da segurança pública. 

Fico feliz, “companheirada”, de hoje, estava conversando com o Coronel Jorge, de 

como Deus nos é gratificante, quando Ele se manifesta na nossa vida. Nós também já passamos por 

várias oportunidades, Presidente de Bairro, Vereador, Secretário Municipal, Secretário de Estado, 

Deputado Estadual, Prefeito interino, nada.. Daí a pouco volta de novo. E hoje, Deus me permite 

retornar à Casa Civil depois de cumprir uma missão no Mato Grosso Saúde, reestruturar aquele 

órgão, hoje, estamos na Casa Civil. E posso ver o Coronel Jorge Luiz, que era parceiro nosso lá atrás 

quando estávamos na Secretaria, Coronel de chão, Coronel de rua, Coronel de interior, que 

comandou Água Boa e colocou paz naquele lugar. E hoje é o Comandante-Geral da Polícia Militar. 

(PALMAS) 

 Vemos aqui o Coronel Maurício, à época era o nosso Comandante do Batalhão de 

Guardas, cuidava dos presos do Pascoal Ramos e ele soube atravessar aquele momento, que dentro 

da estrutura da Polícia não é uma das funções mais almejadas, mas cumpriu com a sua obrigação, 

soube mostrar que mesmo em um ambiente adverso, é possível fazer algo com qualidade, com 

respeito, com compromisso profissional. Hoje, o Edgar Maurício é o Comandante do 1º Comando 

Regional-CR1, o Comandante da Polícia Militar da Capital. (PALMAS) 

Para completar, vejo o Guimarães, que está aqui como Comandante do 9º Batalhão 

do Coxipó da Ponte. Então, eu fico satisfeito, porque isso mostra que lá atrás nós soubemos escolher 

com quem caminhar e esse pessoal chegou adiante, está aí posto. 

Então, Jorge, tenha certeza, o senhor já sabe disso porque o Governo já deixou 

claro, e quero dizer aos companheiros que a nossa estada lá na Casa Civil, ao lado do Secretário 

Paulo Taques, do Governador Pedro Taques, é para fortalecer os laços de relacionamentos do 

Governo do Estado com os Movimentos Sociais, com o Movimento Comunitário... (PALMAS). E 

nós queremos que a Polícia Comunitária seja reativada, que o espírito de envolvimento com os 

CONSEGs, com a comunidade, tudo isso possa ressurgir. E nós temos pessoas que conhecem bem 

essa filosofia. 

Então, daí para frente, gente, nós sabemos que têm muitos desafios. E não foram 

poucos os encontrados pelo Governador Pedro Traques, não preciso aqui enumerar as dificuldades, 

mas graças a Deus inauguramos outro momento, outra fase, as dificuldades continuam, mas 

ninguém baixou a cabeça e ficou reclamando pelos cantos, trabalhou criando alternativas, e é isso 

que nós queremos fazer. 

Então, nós precisamos estar juntos, unidos, vamos retornar aqui enquanto Governo 

do Estado, procurando fazer com o Movimento, com os presidentes algumas parcerias, e essas 

parcerias que nós temos feito com a Assembleia Legislativa, por exemplo, têm nos permitido 

resolver em conjunto os problemas de vários Municípios. 

E aí, Deputado Eduardo Botelho, eu o convido para que Vossa Excelência estenda 

essa disposição para Cuiabá, ainda mais do que aquilo que vem sendo feito, especificamente como 

foi dito aqui pelo Maurício, o Coxipó tem um crédito com as administrações municipais e estaduais. 

Há muitos anos o Coxipó está esperando chegar o seu dia, o seu tempo. E nós entendemos que o 
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Governador Pedro Taques e Vossa Excelência na Presidência da Assembleia Legislativa podem 

representar este momento. 

Então, eu cumprimento Vossa Excelência por esta Audiência Pública, por essa 

iniciativa, que nós posamos realmente construir uma “Cuiabá 300 anos” a altura do que merecemos. 

Nós discutimos lá atrás, corajosamente, essa discussão do modal de VLT e de 

BRT, aqui mesmo neste lugar, neste prédio. Eu fui muito criticado lá atrás, apanhei sozinho, paguei 

um preço caro, porque nós falávamos exatamente o que os técnicos diziam, que o resultado seria 

isso que estamos vendo hoje. Mas, agora está feito, está posto, tem que resolver, mas vi o senhor 

corajosamente, essa semana, levantando algumas reflexões. 

Temos que ter esses posicionamentos com clareza, a sua equipe está muito bem 

direcionada, o Sr. Ricardo Adriene conduziu... Hoje o Beto está lá, o Beto do Dois a Um, e fez um 

trabalho brilhante como Secretário no Município de Cuiabá. 

Então, de bobo, o senhor não tem nada. O povo de Livramento é assim. Cercou-se 

de gente competente, gente confiável, de pessoas que conhecem o que fazem. Está correto, 

Deputado Eduardo Botelho, e pode ter certeza que já dá para perceber que o senhor tem um 

entusiasta aqui. 

Porque, independentemente de toda essa formalidade, temos uma amizade que não 

é de botequim, é uma amizade de muitos anos, também com o companheiro Luiz Marinho, seu 

irmão, Ex-Vereador, não é Vereda? Estivemos junto lá. Isso faz muito tempo. Não é política que 

destruirá isso de maneira alguma, pode ter certeza. 

Gente, parabéns pela participação nesta Audiência Pública. Maurício, o documento 

está entregue ao Presidente Eduardo Botelho, as cópias levaremos ao Governador, criar essas 

circunstâncias para que o senhor possa entregar também ao Governador Pedro Taques e 

estabeleceremos uma outra agenda de relacionamento com as estruturas das várias secretarias do 

Governo do Estado junto ao movimento comunitário. 

Muito obrigado, Deus os abençoe. (PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Obrigado Secretário Adjunto 

Carlos Brito pelas palavras, pelo incentivo. 

Temos boas notícias: a ponte ligando Atalaia àquela região, o rodoanel se tornará 

realidade. A luta pelo VLT, como o Sr. Carlos Brito falou, “que era um modal errado”, mas hoje já 

não se tem o que fazer, temos que dar continuidade a ele e estamos nos esforçando lá para seja 

realizado um acordo que dê continuidade a essa obra. 

A ferrovia será também uma realidade, essa luta incansável do Vuolo, desde o seu 

pai, é uma luta de gerações, mas que está dando resultados e chegará a Cuiabá em breve, será uma 

realidade. 

Agradeço a todos aqui que vieram, especialmente aos líderes comunitários; a 

UCAM, que não mediu esforços para realizar este evento; aos Vereadores, que compareceram 

maciçamente aqui, a todos os Vereadores agradeço a participação; aos Coronéis da Polícia Militar 

que estão aqui também abrilhantando este evento; à equipe técnica da Assembleia Legislativa quero 

agradecer a todos, à TV Assembleia, à Rádio Assembleia, que estão transmitindo para todo o Estado 

de Mato Grosso ao vivo este evento. 

Dizer para vocês que esse é um começo, nós faremos vários eventos como este e 

esta discussão vai continuar, a luta vai continuar e nós estamos prontos para trabalharmos juntos. 

Temos uma notícia boa, Baiano, hoje estive com o Presidente do INTERMAT, 

fechamos uma parceria em que a Assembleia Legislativa vai ajudar o INTERMAT fornecendo 

estrutura para que ele possa fazer a regularização (PALMAS). Fechei com ele hoje uma relação de 
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bairros que serão feitos e só no Pedra 90 são 7.000 títulos que serão trabalhados para serem 

entregues. 

Então, estamos aí com todos os bairros de Cuiabá, eu estava com essa relação no 

bolso, dobrei, guardei e, na hora de sair, eu esqueci, para falar todos os bairros que nós fechamos e 

que será feita essa estrutura que nós estamos montando em conjunto. 

A estrutura da Assembleia Legislativa, Carlos Brito, está dando muito resultado, 

ela vai render muito, vamos devolver dinheiro para fazer asfalto comunitário, vamos devolver 

dinheiro para a cultura, vamos devolver dinheiro para fazer a Casa da Mulher na Santa Casa e é isso 

aí, o trabalho nosso é esse dentro da Assembleia Legislativa. 

Quero encerrar este evento, já estamos no adiantar da hora, mas quero encerrar de 

uma forma diferente, em vez de cantarmos o hino vamos encerrar agradecendo a Deus, que é Ele 

que nos dá força, que nos dá sabedoria, que nos dá inteligência, que nos dá entusiasmo para 

estarmos aqui trabalhando e lutando no dia a dia. 

Então, peço que fiquem em pé e vamos encerrar, de mãos dadas, fazendo a oração 

que o Senhor nos ensinou, que é a oração mais bela que existe: “Pai nosso que estás nos céus, 

santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso Reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na 

Terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como 

nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 

Amém”. 

Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. (PALMAS) 

Obrigado a todos! 

Declaro encerrada esta Audiência Pública. 
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