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PRESIDENTE - DEPUTADO EDUARDO BOTELHO 

 
 

 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Boa Noite a todos ! 

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

esta Audiência Pública com o objetivo de debater a proposta Cuiabá 300 anos com a sociedade 

cuiabana. 

Convido para compor a mesa o Deputado Professor Allan Kardec, nosso 

companheiro; Sr. Édio Martins de Souza, Presidente da União Cuiabana da Associação Cuiabana-

UCAMB; Sr. Marcos Velozo, Vereador por Cuiabá; Sr. Abílio Júnior, Vereador; Sr. Marcrean 

Santos, Vereador; Sr. Edemir Xavier; Vereador Paulo Araújo, Vereador; Sr. Jonail da Costa Silva, 

Secretário Adjunto de Relações Comunitária de Cuiabá; Sr. Valter Arruda, Presidente da FEMAB; 

Sr. Luiz Fernando Caldarte, neste ato representando o Senador Cidinho Santos. 

Também, convido o Sr. Maurício, Presidente da UCAM, para compor a mesa 

conosco. 

Convido a todos para que possamos em posição de respeito cantar o Hino 

Nacional. 

(O HINO NACIONAL É EXECUTADO.) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON  PIRES) - Queremos registrar a 

honrosa presença das autoridades que gentilmente comparecem nesta Audiência Pública: Sr. 

Adelson Rosa, Subprefeito da Regional Oeste; Sr. Manoel Gomes da Silva,  Diretor da Associação 

Comercial e Empresarial de Cuiabá; Srª Maria Orly de Matos, Presidente  da União Cuiabana de 

Clubes de Mães; Srª Rosângela Jobim, Presidente do Clube de Mães Reviver, Residencial São 

Carlos; Srª Fátima Ruzzene da Silva, Presidente do Clube de Mães Jardim Paiaguás II; Srª Sueli 

Gomes Aldaves, Presidente da Central de Associações de Mulheres Comunitárias; Wellwn Lopes, 

Presidente Estadual do Partido  Rede Sustentabilidade.  

Agradecer o apoio da UCAMB.  

Com a palavra, para o seu pronunciamento, o autor do Requerimento, Deputado 

Eduardo Botelho, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Boa noite a todos, mais uma 

vez. 

Eu quero agradecer a presença de todos aqui.  

Cumprimentar os Vereadores aqui presentes; cumprimentar o nosso Deputado 

Professor Allan Kardec, que está aqui conosco, também, da Baixada Cuiabana, representante de 

Cuiabá, ex-vereador de Cuiabá e, agora, Deputado que tem sido uma grata surpresa para nós na 

Assembleia Legislativa por ser muito atuante e comprometido com as causas da Baixada Cuiabana.  
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Cumprimentar os vereadores aqui presentes, o Vereador Marcrean nosso 

companheiro; Vereador Abílio, Vereador Xavier, Vereador Paulo Araújo, Vereador Dr. Veloso, 

Carlos Veloso, Marcos Veloso, desculpa.  

Tem mais algum vereador que não falei o nome? Abílio, Xavier, já falei. 

Quero agradecer a todos os vereadores por participarem, por estarem conosco nesta 

caminhada para compilarmos as informações do que o povo quer, do que nós podemos fazer por 

uma Cuiabá melhor.  

Quero agradecer a Prefeitura de Cuiabá que está sempre de portas abertas para 

participar conosco e para levarmos tudo o que fizermos aqui, que levantarmos para discutir com ele. 

Já conversei com o Prefeito Emanuel Pinheiro, com o Governador Pedro Taques. Eles estão abertos 

para as reivindicações que iremos levar. Muito do que estamos falando aqui vai se tornar realidade. 

Então, quero agradecer aqui o Prefeito Emanuel Pinheiro e quero agradecer o Governador Pedro 

Taques. 

Agradecer, também, a Associação de bairros por meio da UCAMB, da UCAM e 

todos os presidentes que aqui estão. Não vou nem citar os nomes aqui de todos, mas vou falar aqui 

em nome do Walter Arruda, da FEMAB, do Maurício, em nome deles e do nosso companheiro aqui 

da UCAMB Édio Martins, que é o Presidente da UCAMB.  

Agradecer a vocês, primeiramente, pelo espaço e por estar juntos conosco 

entendendo que esta é uma proposta importante para compilarmos aqui algumas informações que 

possam se tornar realidade daqui para frente. 

Hoje é um dia muito especial, um momento muito importante, pois estou aqui com 

vocês, gente da nossa gente, e vamos falar sobre nossa Cuiabá rumo aos seus 300 anos. 

Cuiabá é a Capital administrativa, política, econômica e cultural de Mato Grosso. 

Mas Cuiabá, também, é a cidade dos que vivem nela e, até mais que isso, a cidade tem se tornado 

ponto importante na história e no desenvolvimento de outros estados: Rondônia, Acre, Amazonas, 

Pará e até outros países da América do Sul, como o leste boliviano. Cuiabá, hoje, é mais que o 

Centro Geodésico da América do Sul. 

As misturas dos vários jeitos de ser dos brasileiros de todos os cantos do País, 

somadas ao cuiabano nato, de chapa e cruz, está fazendo nascer, a cada dia, uma forma de estar no 

mundo muito peculiar, pois, culturalmente, somos parecidos com todo o Brasil, mas, ao mesmo 

tempo, diferente de tudo. O espaço de convívio, talvez, seja o mais amplo dentre todas as capitais 

brasileiras. 

Em virtude destas diferenças tão iguais, assim como no poema de Octávio Paz, que 

diz: “O que põe o mundo em movimento é a interação das diferenças, suas atrações e repulsões; a 

vida é pluralidade, a morte é uniformidade.”. Podemos dizer que nossa Cuiabá encarna a virtude de 

ser uma cidade de todos para todos. Pois sei que atrás desse universo de aparência, das diferenças 

todas, a esperança de dias melhores são preservadas no coração de seus habitantes. 

E que nossas mudanças não nos faça perder o que temos de melhor, uma cidade 

sem estratificação, onde a convivência não tem cor, não tem conta bancária, não tem origem, pois 

assim como o poema do grande, ilustre e companheiro Moisés Martins: “Toda cidade tem seus tipos, 

Cuiabá também os tem. Uma cidade sem eles vive cheia de ninguém”, e assim devemos respeitar, 

seja Governador, seu doutor ou mesmo os tipos mais comuns. 

Uma Cuiabá 300 e para todos começa por nós mesmo, no cuidado da moradia, 

temos que lembrar, a dengue mata; no cuidado ao transitar, o trânsito mata; no exercício de gestor 
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público, a falta de gestão mata também. Uma cidade para todos deve ser uma cidade que vibra, que 

pulsa, que nos dê esperança. 

No poema de Fernando Pessoa fala: “Não importa se a estação do ano muda... se o 

século vira, se o milênio é outro. Se a idade aumenta... Conserve a vontade de viver.”. Nós, 

cuiabanos, remamos sempre em direção ao futuro e ao progresso e daqui a dois anos Cuiabá será 

uma trezentona com jeito de debutante. 

A pergunta é: que cidade nós queremos mostrar ao mundo? A cidade verde? A 

capital do Pantanal, do agronegócio? Um centro tecnológico importante? Centro de saúde, de 

estudos, de conhecimento? Tudo isso junto, o que queremos? 

Estamos aqui, hoje, com a UCAMB – União Cuiabana de Associações de Bairros, 

buscando estas respostas, interagindo, sentindo a comunidade, afinal, o Legislativo Estadual é o 

representante da sociedade, é dentro dela que tem que buscar amparo e conteúdo para as suas 

formulações. 

É impossível pensar num futuro sem olhar para trás e comparar o crescimento 

vertiginoso das últimas décadas, o que faz Cuiabá ser hoje não uma simples cidade, mas uma grande 

maquete miscigenada de um Brasil que tende a dar certo. 

Encerro estas minhas falas com o poema do grande poeta Moisés Martins: 

Sentimento Cuiabano. 

“Ah! Cuiabá musa querida, 

Vou sempre deixar, na minha vida 

Seu amor derramar, 

Em quedas saltitantes. 

Qual cachoeiras vibrantes 

Seu sentimento lavrar. 

Deixe-me apenas mirar 

A beleza do seu olhar. 

Sentir seu calor 

Dormir, morrer, sonhar!” 

Obrigado! (PALMAS) 

Dando continuidade, nós vamos ouvir uma palestra do Sociólogo e Cientista 

Político João Edson, que disporá de 15 minutos, com o tema “Cuiabá 300 Anos”. 

O SR. JOÃO EDSON DE SOUZA – Sr. Presidente, quero começar agradecendo 

pela oportunidade de falar para Cuiabá na minha Cuiabá.  

Em nome do Sr. Presidente cumprimento todos os componentes da mesa. 

Boa noite, senhores! Boa noite, senhoras! 

É um prazer enorme falar de Cuiabá na região do Porto. Não tem coisa melhor do 

que isso. 

Eu vou fazer provocações muito mais do que contar histórias sobre Cuiabá. Acho 

que precisamos entender a Capital mato-grossense. Cuiabá tem uma característica muito interessante 

e bem diferenciada.  

Aqui não é uma cidade, Cuiabá tem dentro dela três cidades, tem a cidade 

administrativa, como o Presidente colocou na fala dele, que é a cidade onde vivemos, com suas 

qualidades, com seus parques, suas ruas, sua história, mais seus problemas, questão de água, 

transporte, saúde e educação, que é o cotidiano desta cidade.  
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Mas dentro desta cidade de Cuiabá existe uma segunda cidade, que é a cidade 

capital, capital de todos os mato-grossenses, que é o Centro Político. Aqui congrega Cuiabá e mais 

140 municípios que dependem da Capital. É aqui o Poder Legislativo; é aqui a 2ª Instância Jurídica; 

é aqui o Poder Executivo. E as outras cidades, bem ou mal, têm que se relacionar aqui dentro.  

E ainda existe uma terceira cidade que vocês podem falar assim: “Mas essa aí toda 

capital do Estado é nesse formato.” É verdade. Toda capital de Estado tem duas cidades dentro dela: 

o município em si e a capital. Mas nem todas têm três. No caso de Cuiabá, tem três. Ela também é o 

centro cultural e econômico do Estado de Mato Grosso.  

E quando colocamos essas três cidades, nós caímos para 14 cidades apenas com 

essa característica. Vou citar uma diferente: em Rondônia, a capital é Porto Velho, mas o centro 

econômico-cultural é Ji-Paraná. Ou podemos citar no caso do Paraná, que a Capital é Curitiba, mas o 

desenvolvimento econômico-cultural está dividido em várias cidades: Londrina, Maringá, Cascavel. 

Cuiabá, não. Ela tem essa característica. Ela é a capital administrativa; é a capital política e é a 

capital cultural e econômica do Estado.  

Destrinchando essas três, vamos para a capital administrativa, administrativa do 

dia a dia, aquilo que enfrentamos, que lida, os nossos problemas. É uma cidade complexa. 

Eu faço parte de um grupo de pesquisa científica e em Mato Grosso eu sou o único 

representante. É um grupo da UNICAMP onde estudamos todas as cidades acima de 100 mil 

habitantes. No caso de Mato Grosso, estudávamos 3, agora, passamos para 4. Sinop começou a ser 

estudada a partir da eleição passada.  

O espaço geográfico de Cuiabá é onde estão as casas; onde está a cidade de 

Cuiabá, a região urbana de Cuiabá, por ser uma cidade excessivamente horizontal, poucos prédios e 

com espaços abertos. Ela está num campo muito grande. O tamanho da cidade é muito grande.  

Esse espaço poderia habitar tranquilamente, numa condição média/mínima, 1 

milhão e 500 mil habitantes ou, numa condição ideal, 3 milhões e 500 mil habitantes.  

Vereadores de Cuiabá, o custo de um cidadão de Cuiabá é o custo dele é de mais 

duas pessoas para viver, pela cidade ser muito grande.  

O Prefeito não está aqui, mas tem seus representantes. Imaginem. A referência 

mundial que temos é uma cidade alemã, chamada Hanôver, que tem próximo a um milhão de 

habitantes, 982 mil habitantes, lembrando que Cuiabá chega perto de 600 mil.  

O espaço de Hanôver é exatamente o espaço do complexo do CPA, CPA I, II, III, 

IV e V.  

Tentem imaginar o que é isso: linha de ônibus, hospital, escola, asfalto, rede 

elétrica, telefônica, o quanto mais barato uma cidade nessas condições. Lá, desde o milênio passado, 

tem regras para a construção das casas.  

Hoje toda a construção no piso um mínimo com quatros construções, ou uma, mas 

tem que ter no mínimo dezesseis moradores por construção. Isso faz uma cidade viável. 

Logo, se a cidade é cara, administrativamente temos que aprender a barateá-la.  

E como barateamos a cidade? Vamos para os problemas.  

Hoje, caracterizam-se 5 grandes problemas nos centros urbanos: saúde, educação, 

segurança, saneamento básico e transporte. Fora os outros. Esses são os cincos.  

Vamos começar com saúde. Saúde é responsabilidade do município, do Estado e 

da União.  



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER PROPOSTAS PARA “CUIABÁ 300 ANOS” 

COM A SOCIEDADE CUIABANA, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2017, ÀS 19H.  

Pág. 5 - Secretaria de Serviços Legislativos 

Nós temos um problema seriíssimo, e não é de gasto. Somos o País que mais gasta 

com saúde, mas talvez o problema não seja gastar com doença - gastamos demais com doença e 

pouco com saúde. 

Agora mesmo eu estava vindo para cá, por volta das seis e meia, eu vim pela 

Avenida do CPA e passei por dois acidentes de motos e nos dois acidentes tinham duas pessoas no 

chão. Então, quatro pessoas acidentadas agora à tarde. Vão parar na onde? No pronto-socorro. Área 

pública. Gasto. 

Acidentou por quê? Não sei se o motoqueiro ou o carro, mas alguém fez alguma 

coisa indevida. Se tivesse feito corretamente não ocorreria. Educação para o trânsito.  

Se retirarmos do nosso orçamento da saúde, Deputado Professor Allan Kardec, as 

pessoas acidentadas - nem todos que estão ali machucados são culpados, mas alguém foi culpado -, 

se retirarmos esses casos, retirarmos o caso de dengue, chikungunya e zika, que 90% dependem de 

nossa limpeza e só 10% do Poder Público. Se tirarmos os doentes por uso e abuso de sal, bebida e 

cigarro, se tirarmos as gravidezes indesejadas, vamos chegar a um patamar próximo de 80% a menos 

de gastos e iria sobrar dinheiro para muita coisa. Então, uma sociedade precisa também se educar 

para avançar nisso.  

Educação. A ampliação do espaço à educação não ampliou a qualidade. Nós 

aumentamos o acesso à educação, mas automaticamente diminuímos o nível educacional. 

Precisamos resolver esse problema.  

Transporte público! É sempre aquela discussão sobre preço de passagem, isso e 

aquilo. Precisam ser medidas algumas coisas: distância, volume de passageiros, qualidade da 

estrada, tempo-durabilidade de ônibus, depredação e uma série de coisas. Então, tem que tomar 

cuidado nas comparações para começarmos a equacionar essas relações.  

Saneamento básico. Problema sério.  

Lembram-se da música de 1970? “Cem milhões de brasileiros em ação”. Pois é, 

estamos beirando os 210 de 1970 para cá, com um detalhe que em 1970 68% moravam na zona 

rural. Hoje, passamos de 80% na zona urbana. Não há saneamento básico, esgoto, rede de água e luz 

que de conta de tudo isso. Então, nós temos um atraso. Cuiabá faz parte desse processo. 

Então, temos que ter a consciência disso para aprender a lidar com os outros 

fatores. Esta é a cidade administrativa com seus problemas básicos.  

Vamos para a cidade política. Isso é sério.  

A Capital mato-grossense é Cuiabá, mas o Parlamento mato-grossense, mas o 

Governo mato-grossense muito pouco pertence à Cuiabá.  

Aqui eu peço desculpas, porque toda comparação é ruim, mas tem horas que é 

necessária fazê-la. Temos que comparar com Campo Grande.  

Se nós pegarmos Cuiabá e Várzea Grande juntas, vamos ter o mesmo processo de 

desenvolvimento em população do que Campo Grande.  

E têm algumas diferenças. Campo Grande teve seis Governadores, seis até agora. 

Estou contando da abertura política para cá, quando voltamos, de 82 para cá. Seis Governadores em 

Campo Grande. Quatro foram prefeitos ou candidatos, três foram prefeitos e o atual foi candidato a 

prefeito, não ganhou, mas ganhou para Governador. Então, quatro dos seis têm identidade com a 

Capital sul mato-grossense. 

No nosso caso, tivemos um único prefeito de Cuiabá, que foi Dante de Oliveira, 

que virou Governador. Nenhum outro prefeito assumiu o Governo. Aí já perdemos de 3 a 1.  
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Em Mato Grosso do Sul temos dois governadores que não são mato-grossenses, 

mas, no caso do Marcelo Miranda, ele chegou de Minas Gerais tem três anos, e o Puccinelli é 

italiano. Todos os outros são campo-grandenses. Então, tem essa questão da identidade.  

Nascido em Cuiabá, só teve Dante de Oliveira e Pedro Taques. Nenhum dos outros 

são nascidos em Cuiabá. Tem nascido até em Várzea Grande, mas não nascido em Cuiabá. Então, 

nós temos um problema na questão de votos, mas até aí tudo bem. 

Tivemos sete governadores, um a mais, lá eles tiveram mais reeleições. Aqui 

tivemos menos. 

Vamos para o Parlamento - Deputados. Aí temos um problema sério. Nós temos o 

mesmo número, 24 Deputados aqui e 24 lá.  

Campo Grande, a cidade de Campo Grande, quando elegeu o menor número de 

Deputados, elegeu 11. Hoje ela tem 13, mas já chegou a ter 16 - o Renato, que era de lá, sabe disso -, 

já chegou a ter 16 Deputados de Campo Grande.  

Onde vocês acham que esse Deputado, na hora do orçamento, da participação 

dentro do orçamento, deixa sua emenda? 

Vamos para a nossa Cuiabá?  

Nós temos 4 Deputados dos 24, e aqui estou somando Várzea Grande juntos. 

Cuiabá e Várzea Grande juntos 4 Deputados.  

Mas não é só isso que assusta. O que mais assusta é quando você olha o número de 

votos.  

O Deputado de Cuiabá que foi eleito com maior quantidade de votos foi o falecido 

Walter Rabelo. Em Cuiabá ele fez 17 mil votos para chegar a 33, 34 mil.  

O Deputado Eduardo Botelho, se permitir, teve 15 mil votos e poucos em Cuiabá 

para chegar a 40 mil. 

O Deputado Professor Allan Kardec foi o mais votado em Santo Antônio do 

Leverger, não é isso, Deputado Allan? Em Santo Antônio o senhor foi o mais votado.  

O que assusta? Quando você pega os 100 votados, você descobre que temos um 

problema sério, precisamos aprender votar em gente da gente, porque se a base do representante é 

em outro município, a maior fatia dele vai embora, não fica aqui. 

Aí nós temos dois problemas. Quando começamos a olhar essa relação de 

problemas, e aqui tem dirigentes partidários que precisam entender isso, um problema é a população, 

nós que votamos em gente que vem de fora.  

Há outro problema que fiquei estudando e é uma coisa muito séria, principalmente 

nos partidos menores.  

O que acontece? Os partidos menores enchem de candidatos de Cuiabá e quase 

nenhum de fora. 

Então, tem que começar a brigar com os partidos. Que negocio é esse? Colocam 

bastante gente para dividir o voto daqui, perde aqui, e lá de fora, de um município muitas vezes 

pequeno, sai um candidato e esse candidato tem ido longe.  

Agora, o que assusta é candidato de fora, que nunca deixou emenda aqui, ter mais 

de cinco mil votos a mais em uma eleição. Eu não vou “fulanizar” porque não seria justo e nem 

ético, mas se vocês forem lá, vocês irão encontrar isso. Então, nós precisamos aprender a entender 

que esta cidade Capital vai funcionar se o nosso pessoal fizer parte dela. Se o nosso pessoal não fizer 

parte dela, ela vai funcionar mais para o Estado do que para nós mesmos, em todas as instâncias 

políticas. 
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Para encerrar, a capital cultural e econômica do Estado de Mato Grosso. 

Cuiabá tem o privilégio fantástico. Se colocarmos um compasso aqui onde nós 

estamos, ou ele na Câmara de Vereadores, onde tem o obelisco e rodar 100 quilômetros em volta, 

não existe nenhum local no mundo que a natureza foi tão generosa. Nenhuma cidade com tantas 

variações. Cachoeiras, gruta, chapada, caverna, pantanal, águas quentes, águas termais, essa região 

de Nobres, o Lago de Manso, Jaciara, fora as fazendas, fora os pesqueiros, fara os rios piscosos e 

aqui passa dentro da cidade. Outro detalhe, nós somos o centro de produção agrícola do mundo. Nós 

somos o centro, porque não dá para você mexer no Estado. Se você levar para Sinop, Rondonópolis 

fica sem; se levar para Primavera do Leste, Campo Verde vai ficar sem. Nós estamos no centro, só 

que nós temos que assumir essa capital. E assumimos a capital como? Como símbolo, nós 

precisamos ter símbolos culturais que identifiquem isso, as nossas entradas. Por onde passa o PIB 

nacional por Mato Grosso? Pela estrada, pelo aeroporto, pela rodoviária. E se a pessoa passar 

despercebida por Mato Grosso, ou ficar aqui durante quinze dias e ninguém falar nada, ela vai 

embora para a cidade dela, em outro local, e em qualquer dia que mostrarem a imagem de Cuiabá, 

ela não entenderá, porque nós não temos símbolos. 

Quando mostram o Rio de Janeiro, aparece o Cristo Redentor; quando mostra 

Paris, aparece lá a Torre Eiffel, mas eu desço no aeroporto e não vejo, no aeroporto, o símbolo do 

agronegócio. Até temos, nós temos algumas relações, na Av. das Torres e no Centro de Eventos 

Pantanal existem alguns símbolos, mas não é necessariamente ali que as pessoas passam; é a 163, 

quem chega aqui e sai, é o aeroporto, é a rodoviária. Nós temos que ter espaço de identificação e nós 

temos que assumir isso. 

Agora eu volto, para encerrar, lembram-se da primeira cidade com todos os 

problemas? Nós não vamos conseguir melhorá-la nem com programas sociais, porque programa 

social é para manter como está. 

Para esta cidade evoluir nós temos que pensar na segunda e na terceira cidade. Nós 

temos que aumentar o número de representantes nosso dentro do Poder Público. E temos que 

investir na identificação e na identidade econômica cultural de Mato Grosso. Aumentando lá 

aumenta a renda na base, você melhora a cidade e aí você vai compensar os problemas: problemas 

de distância, de transporte, de educação, de saúde e saneamento básico, porque senão for assim, a 

única forma só se faz com dinheiro. É fazer quem já está pagando pagar mais. Isso ninguém aguenta. 

Então, tem que melhorar economicamente e representar melhor a cidade de Cuiabá. 

Muito obrigado, estou à disposição. 

(A PLATEIA SE MANIFESTA.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – É, João Edson , eu acho que nós 

cuiabanos vivemos mesmo sempre reclamando. 

Na Década de 70, você sabe o que nós reclamávamos aqui? Que as mulheres 

namoravam os caras que vinham de fora (RISOS). Aí o pessoal até falava: “o cara chega aqui, pau 

rodado, faz igual laranja: chupa, chupa e depois que vira bagaço joga fora.” (RISOS). 

E agora estamos reclamando dos votos. Realmente, quanto a essa questão de voto, 

eu também reclamo bastante. O pessoal daqui acaba encampando os candidatos de fora e Cuiabá 

pulveriza demais a votação e os candidatos daqui acabam tendo uma votação muito pequena em 

Cuiabá, enquanto um candidato de uma cidade pequena do interior tem metade dos votos, doze, 

quinze mil votos, candidatos de Sinop saem de lá com dezoito, vinte mil votos que é bem menor. 

Dos candidatos daqui, os mais votados foram Walter Rabello com dezesseis, eu com quinze mil e 

um pouco aí de votos. 
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Realmente nós temos que pensar nisso. 

Dando continuidade, vamos fazer o seguinte: vou passar a fala aqui para o 

Deputado Allan Kardec, depois faremos a entrega dos Títulos e aí nós vamos passar para as falas dos 

Vereadores, do Édio e dos Presidentes aqui. Então, vamos ouvir o Deputado Allan Kardec. 

O SR. PROFESSOR ALLAN KARDEC – Obrigado, Sr. Presidente! Boa noite, 

pessoal! 

Quero parabenizar meu Presidente Eduardo Botelho; parabenizar a Assembleia 

Legislativa, Sr. Presidente, que tem feito um trabalho itinerante fantástico. E em seu nome eu 

também parabenizo todos os servidores da Casa. 

Pedi licença para falar em pé e peço uma salva de palmas à equipe da Casa 

Assembleia Legislativa, em nome do nosso Cerimonial, dos Chefes de Gabinetes, do nosso Diretor 

Financeiro Ricardo Adriane e Beto da Banda Dois a Um. Uma Casa sem uma equipe composta de 

vontade de trabalhar pode ter o melhor Presidente do mundo, que as coisas não andam dentro da 

Casa. Então hoje estamos vendo que a Assembleia Legislativa instalada aqui na UCAMB. Tem o 

Instituto Memória que é fantástico, dentro da Assembleia Legislativa que guarda, Professor João 

Edson, a memória deste Parlamento centenário, que eu tenho tanto orgulho de fazer parte neste 

segundo biênio. 

Cumprimento os meus amigos Vereadores de Cuiabá, todos eles: Abílio; Adriano, 

que vem do movimento comunitário; Dr. Marcos Veloso; Vereador Xavier, que está hoje no 

gabinete que foi meu, de Lúdio e agora estando o Xavier; os representantes legítimos do movimento 

comunitário tanto da UCAMB - União Cuiabana de Moradores de Bairros, quanto da UCAM – 

União Coxiponense de Associações de Moradores e da FEMAB - Federação Mato-Grossense de 

Associações de Moradores de Bairro, mas eu vou puxar a sardinha para UCAMB, meu Presidente 

Maurição, que eu estou no Coophema há 32 anos.  

Em fevereiro de 1985, eu saí de Santo Antônio de Leverger, que é Santo Antônio 

de Rio Abaixo, vim para o Bairro Coophema do Jardim Gramado e estou lá. Sei da luta do Maurício 

e de todos que militam no movimento comunitário. Todos! De todos vocês! É um trabalho 

abnegado, sem remuneração, muitas vezes é o que sobra na comunidade e que ninguém quer pegar e 

o pessoal fala: “Mas está de novo, Rubinho?”, mas quem que está lá para trabalhar, Rubinho? Não é 

verdade? “Está de novo Varleide?”, Varleide está? Meu Presidente do Vista Alegre! Está de novo 

Varleide, mas o Varleide é o cara que se dispõe a trabalhar. 

Então, eu gostaria de dizer a vocês que são Presidentes de Associações de 

Moradores, vocês são guerreiros! São guerreiros! (PALMAS) 

Sr. Presidente, eu que estou compondo cinco comissões temáticas, Vossa 

Excelência tem em mim um parceiro leal. Presido a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, 

Cultura, Desporto e Lazer, que é a minha praia, professor João Edsom. Eu sou professor de 

Educação Física, sou egresso da UFMT, egresso do Raimundo Pinheiro da Silva, do Hermelindo de 

Figueiredo, do Souza Bandeira, só estudei em escola pública, filho de professora e de professor, fiz 

Escola Técnica Federal, entrei e saí. Na minha geração, nós falávamos assim, na década de 90: 

“Entrar na ETF é fácil, quero ver sair de lá formado!”, ainda mais filho de escola pública. Entrei e 

saí! Sou técnico em Eletrônica registrado no CREA. Mas fiz Educação Física, porque aprendi que o 

esporte tem finalidade em sim mesmo, eu sou defensor do esporte e lazer.  

Sou mestre em estudos da cultura contemporânea, especialista em gestão 

educacional e estou na UFMT novamente com doutorado em estudo da cultura contemporânea 

pesquisando legados da copa, são doze pesquisadores no Brasil, porque são doze sedes, eu pesquiso 
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aqui o legado da copa, o pessoal brinca comigo, “mas tem legado?” Lógico que tem legado, legado é 

o que sobra depois de um megaevento, se esse legado é positivo ou não, é outro detalhe, mas aqui 

nós temos sim, nós temos estudado, discutido isso. Faço parte agora desse relatório da CPI da Copa, 

que nós sabemos que realmente aconteceu, e espero que o VLT seja realmente uma realidade, não só 

uma promessa. 

Mas eu vou ser bastante sucinto, dizer que o movimento comunitário é a base da 

organização democrática representativa no Brasil, no Estado de Mato Grosso, mas em especial em 

Cuiabá.  

Nós vivemos uma democracia representativa, não é isso Professor João Edson? O 

ideal é que ela fosse participativa, onde todos participassem. Essa ação do Presidente da Assembleia 

Legislativa trazendo junto aos comunitários e à sociedade transforma essa democracia, que é 

representativa, nós representamos, os Vereadores representam Cuiabá, em uma democracia mais 

participativa. Aí eu vou endossar as palavras do Professor João Edson, nós temos que ter esse 

cuidado. 

A Câmara de Vereadores de Cuiabá tinha uma década que não levava Deputados 

para Assembleia Legislativa, uma década, o último foi o Deputado Guilherme Maluf, eu estou lá 

graças à eleição de Altir Peruzzo em Juína, que teve dez mil votos em Juína, eu fiz sete mil em 

Cuiabá, ele ganhou de mim por oitenta um votos, ele era o primeiro suplente na minha coligação, ele 

ganhou para Prefeito em Juína, grande homem, e graças ao nosso Prefeito Emanuel Pinheiro, eu 

trabalhei um pouco para ele no segundo turno – eu não tinha tanto interesse em Emanuel Pinheiro 

ser Prefeito – e graças ao Prefeito Emanuel Pinheiro eu estou efetivamente Deputado Estadual na 

Assembleia Legislativa. 

Eu gostaria de dizer, partindo para o trecho final, que ano que vem é eleição, eu 

gostaria muito que a Assembleia Legislativa recebesse pelo menos quatro ex-Vereadores, que vão se 

tornar Deputados Estaduais. Cuiabá dos 300 anos merece ter na Assembleia Legislativa pelo menos 

o dobro de Deputados cuiabanos e daqui de Várzea Grande. 

Nós estamos nos comparando com Campo Grande, temos que nos comparar 

mesmo. Nós não podemos deixar simplesmente... Há Deputado que é bom, mas que vem para cá na 

época de campanha e monta uma megaequipe, contrata todo mundo e não tem compromisso 

conosco. Quero ver voltar ao bairro? Quero ver voltar ao bairro e encarar a sociedade, a comunidade 

lá?  

Então, nós temos que ter essa preocupação. E vocês são os responsáveis. Agora é a 

hora. A mesma coisa, eu tenho certeza que está passando na cabeça de cada um, Vereador Marcrean, 

o senhor já enfrentou várias eleições, o sonho de um presidente de um bairro é se tornar Vereador.  E 

o bairro tem que ter esse compromisso. Há bairro que elege sozinho dois Vereadores e não consegue 

eleger um Vereador da comunidade. Então, essa é a grande lição que o Professor João Edson trouxe 

para nós. Resumindo no cuiabanês pantaneiro de Santo Antônio de Leverger: seu mano, quando a 

farinha é pouca, o meu pirão primeiro.  

Esse é o grande mistério da política representativa. Quem está nos representando 

na Assembleia Legislativa?  

E aí eu fecho parabenizando novamente o nosso Presidente. Dizer, Maurício, estou 

lá, parceiro, você sabe disso, a minha equipe está posta aí.  

A minha assessora Lia é de Vista Alegre, era chefe do meu gabinete na Câmara 

Municipal, e o pessoal falava: “Ah, você não vai mais atender a comunidade que bate à porta para 
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tapa buraco, para iluminação, para limpeza pública, para a coleta de lixo?” Como assim, não vou 

atender? Cadê a Lia está aqui?  

O que nós fizemos, Deputado... E gostaria de agradecer a estrutura que temos para 

trabalhar na Assembleia Legislativa. A minha chefe de gabinete da época de Vereador, Abílio, 

coordena o Núcleo de Atendimento Comunitário dentro do nosso gabinete na Assembleia 

Legislativa, não no gabinete dentro da Assembleia Legislativa, mas nas comunidades. 

Ela tem feito uma parceria com o Maurício para que possamos ouvir os presidentes 

de bairro: Sr. Milton, São Gonçalo Beira Rio; o Sr. Varleide, do Vista Alegre; Sr. Osvaldinho, do 

Coophema; e aí eu transformei a minha chefe de gabinete numa grande ouvidora da comunidade, 

que traz para nós para que possamos ajudar a melhorar o nosso bairro. 

Finalizo dizendo que eu estou à disposição de vocês. Estou Deputado, mas sou 

morador de Cuiabá, professor da rede estadual, um estudioso, eu gosto de estudar, em especial 

cultura e esportes. E o que vocês precisarem, estamos à disposição. Confiem na Assembleia 

Legislativa. Nós temos feito grandes discussões no Estado de Mato Grosso, não temos furtado a 

nenhuma delas. Eu estou no campo da Oposição e tenho o meu espaço garantido lá dentro das 

Comissões, dentro das paridades, a Casa é um espaço democrático. O Deputado Eduardo Botelho 

tem colocado aquilo ali para trabalhar, e trabalhar dia e noite. 

Então, acho que esse é o espaço para que possamos agradecer e cobrar, podem 

fazer isso, que estamos aqui à disposição. 

Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos. (PALMAS) 

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

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

do Estado de Mato Grosso, por seus membros, mediante requerimento do Exmº Sr. Deputado 

Eduardo Botelho, vem manifestar reconhecimento público às personalidades pela importante 

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

das pessoas, dos seus bairros e/ou comunidade e da nossa cidade, que está chegando aos seus 300 

anos.  

Neste momento, convido os Exmºs Srs. Deputados Eduardo Botelho e Professor 

Allan Kardec para fazerem a entrega das Moções aos ilustríssimos senhores e senhoras. 

Convido o Sr. Édio Martins de Souza, Presidente da União Cuiabana de 

Associações de Moradores de Bairros e Similares - UCAMB, para receber das mãos dos Deputados 

Eduardo Botelho e Professor Allan Kardec a Moção de Congratulação. 

(OS SRS. DEPUTADOS EDUARDO BOTELHO E PROFESSOR ALLAN KARDEC 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – 

PALMAS.) 

Convido o Sr. Abimael Costa Melo, Presidente do Bairro Cohab Nova, para 

receber das mãos dos Deputados Eduardo Botelho e Professor Allan Kardec a Moção de 

Congratulação. 

(OS SRS. DEPUTADOS EDUARDO BOTELHO E PROFESSOR ALLAN KARDEC 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – 

PALMAS.) 

Convido o Sr. Ademir Conceição Mendes, Presidente do Bairro Paiaguás II, para 

receber das mãos dos Deputados Eduardo Botelho e Professor Allan Kardec a Moção de 

Congratulação. 
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(OS SRS. DEPUTADOS EDUARDO BOTELHO E PROFESSOR ALLAN KARDEC 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – 

PALMAS.) 

Convido o Sr. Adolfo Amarante, Presidente do Bairro Areão, para receber das 

mãos dos Deputados Eduardo Botelho e Professor Allan Kardec a Moção de Congratulação. 

(OS SRS. DEPUTADOS EDUARDO BOTELHO E PROFESSOR ALLAN KARDEC 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – 

PALMAS.) 

Convido a Srª Adriana Tristão da Silva, Presidente do Bairro São Roque, para 

receber das mãos dos Deputados Eduardo Botelho e Professor Allan Kardec a Moção de 

Congratulação. 

(OS SRS. DEPUTADOS EDUARDO BOTELHO E PROFESSOR ALLAN KARDEC 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO À AGRACIADA – 

PALMAS.) 

Convido a Srª Advair Simeão Souza, Presidente do Bairro Tancredo Neves, para 

receber das mãos dos Deputados Eduardo Botelho e Professor Allan Kardec a Moção de 

Congratulação. 

(OS SRS. DEPUTADOS EDUARDO BOTELHO E PROFESSOR ALLAN KARDEC 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO À AGRACIADA – 

PALMAS.) 

Convido o Sr. Alairson Ramos de Campos, Presidente do Bairro Consil, para 

receber das mãos dos Deputados Eduardo Botelho e Professor Allan Kardec a Moção de 

Congratulação. 

(OS SRS. DEPUTADOS EDUARDO BOTELHO E PROFESSOR ALLAN KARDEC 

PROCEDEM À ENTREGA DA MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – 

PALMAS.) 

Convido a Sr.ª Ana Domingas da Conceição Silva, Presidente do Bairro Ribeirão 

da Ponte, 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. Anderson 

Carvalho Matos, Presidente do Bairro Terra Nova, para receber, das mãos do Deputado Eduardo 

Botelho, a Moção de Congratulação. (PAUSA - AUSENTE) 

Convidamos a Sr.ª Andréia Simone Nascimento de Arruda Delgado, Presidente do 

Bairro Boa Esperança, 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 Sr.ª Ângela 

Maria Soares, Presidente do Altos da Boa Vista, 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.) 
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O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON  PIRES) - Convido o Sr. Antônio 

Fernando do Carmo, Presidente do Bairro Novo Terceiro, 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 

Virgílio da Silva, Presidente do Bairro Coxipó do Ouro, 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. Armando 

Ferreira dos Santos, Presidente do Bairro Duque de Caxias II, 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 a Sr.ª Azenir 

Gonçalves da Silva Teixeira, Presidente do Bairro CPA IV, 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. Benedito 

Anunciação de Santana, Presidente do Bairro Ribeirão do Lipa, 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. Benedito 

Evangelista da Silva, Presidente do Bairro do Porto, 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 a Sr.ª. Berenice 

Nunes Leão da Silva (Berê), Presidente do Bairro Poção, 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. Brigite 

Pereira de Almeida Bertice, Presidente do Bairro Jardim Beira Rio, 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. David 

Santana Murtinho, Presidente de Bairro do Residencial Ana Maria, 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 CERIMÔNIAS (EDSON  PIRES) - Convido o Sr. Diego 

Jacinto Araújo, Presidente do Bairro Jardim Mariano, 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. Duílio 

Maiolino Filho, Presidente do Bairro Colina Verde, 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. Edvaldo 

Ferreira da Cunha, representado pelo Pastor André Cristiano, Presidente do Bairro Cophamil, 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. Eduardo 

Moraes Alves, Presidente do Bairro Residencial Santa Inês, 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. Eliezel 

Santos Corrêa, Presidente do Bairro Novo Mato Grosso, 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. Elizeu de 

Lara Furtado Filho, Presidente do Bairro Sucuri, 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 a Srª Elizabete 

Soares de Andrade Pinheiro, Presidente do Bairro Morada do Ouro, 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. Emerson 

Teles de Oliveira, Presidente do Tropical Ville, 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. Ismael 

Xavier dos Santos, Presidente do Bairro Dom Bosco, 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 CERIMÔNIAS (EDSON  PIRES) - Convido o Sr. Ivanildo 

Martins da Fonseca, Presidente do Bairro Jardim Araçá, 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. Fábio 

Lucas de Moraes, Presidente do Residencial Wantuil de Freitas, 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 a Sr.ª Francisca 

Lopes Xavier, Presidente do Bairro Centro-Norte, 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. Francisco  

Ferreira de Oliveira, Presidente do Bairro Sol Nascente, 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. Genivaldo 

Gomes Pereira, Presidente do Bairro Vila Rosa, 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 a Srª Maria das 

Graças dos Santos, Chica, Vice-Presidente da UCAMB, 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 Marilene 

Alves da Silva, Presidente do Bairro Residencial Paiaguás III, 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 Nedinir da 

Silva Leite de Magalhães, Presidente do Bairro Nova Canaã, 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 Neuraci 

Souza Carrijo, Presidente do Bairro Jardim Residencial Veneza, 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) 
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O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) - Convido a Srª Neuza 

Ângelo Oliveira, Presidente do Bairro Residencial Despraiado, 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 Nilda 

Lopes da Costa, Presidente do Bairro Serra Dourada, 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. Odenir 

Nardi do Nascimento, Presidente do Bairro Jardim Ubatã, 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. Odenir 

Nilo da Silva, Presidente do Bairro Duque de Caxias, 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. Paulo 

Roberto Strobel de Freitas, Presidente do Bairro Araés, para receber das mãos do Deputado Eduardo 

Botelho a Moção de Congratulação (PAUSA - AUSENTE) 

Convido o Sr. Paulo Vitor Silva Soares, Presidente do Bairro Quilombo, 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. Pedro 

Corrêa de Moraes, Presidente do Bairro São Benedito, 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. Rafael 

Leonilson Oliveira Silva, Presidente do Bairro Vila Real, 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 CERMÔNIAS (EDSON PIRES) - Convido o Sr. Raoni Alves 

de Oliveira, Presidente do Bairro Morada da Serra, CPA III, Setor II e IV, 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. Ricardo 

Santos Duarte, Presidente do Bairro Carumbé, 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. EDSON PIRES, NESTE ATO REPRESENTANDO O SR. ROBERTO FRANÇA AUAD, 

RECEBE DAS MÃOS DO DEPUTADO EDUARDO BOTELHO A MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) - Convido o Sr. Roberto 

Leite, Presidente do Bairro Planalto, 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. Ronaldo 

Coelho da Costa, Presidente do Bairro CPA III Norte, 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 a Srª Rosilda 

Barbosa Ferreira, Presidente do Jardim Europa, 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. Rubens 

Dias da Silva, Presidente da Regional Guia e Aguaçu, 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 a Srª Rosimere 

Araújo, neste ato representando a Srª Sabina da Silva Marques, Presidente do Bairro Jardim 

Primavera, 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 – PALMAS). 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) - Convido o Sr. Saulo Silva 

de Barros, Presidente do Bairro Jardim Tropical Leste, 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. Sérgio 

Silva de Jesus, Presidente do Bairro Jardim Paulista, 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. Silvan 

Dias Rodrigues dos Santos, Presidente do Bairro Novo Paraíso, 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 CERIMÔNIAS (EDSON  PIRES) – Convido o Sr. Joneimar 

Rodrigues, neste ato representando o Sr. Timóteo Pereira Leite, Presidente do Bairro Jardim 

Florianópolis, 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 CERIMÔNIAS (EDSON  PIRES) – Convido o Sr. Biraci 

Oliveira Souza, Presidente do Bairro Novo Tempo, 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 a Srª Hugo Lima 

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

(PAUSA - AUSENTE) 

Convido o Sr. Valdemir Gonçalves da Silva, Presidente do Bairro Altos de 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 CERIMÔNIAS (EDSON PIRES) – Convido o Sr. Valdevino 

Paulo da Cruz, Presidente do Bairro Sucuri, 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 

Molina, Presidente do Bairro Centro-Sul, 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 a Srª Vânia 

Cristina Lucas Evangelista, Presidente do Bairro São Matheus, 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 Vilnei 

Rodrigues Araújo, Presidente do Bairro Santa Angelita, 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. Walter 

Arruda, Presidente da Federação Mato-grossense das Associações de Bairros  - FEMAB, 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. Wilton 

Tadeu Souza de Almeida, Presidente de Bairro do 1º de Março, 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.) 

Sr. Presidente, feitas as entregas aos homenageados aqui presentes que se 

identificaram ao cerimonial.  

Senhores, tem muita cadeira e seria bom para se todos se sentassem para 

continuarmos a festa, que está muito bonita. Vamos nos sentar para ficar mais fácil. Tem muita 

cadeira vazia. 

 A palavra volta ao Presidente da mesa, o Deputado Eduardo Botelho.  

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Vamos dar prosseguimento. 

Vou convidar as pessoas inscritas para falar e peço para que sejam bem breve, 

porque estamos um pouco atrasados. Então, estipulo três minutos para cada um falar. 

Vamos abrir a palavra com o Sr. Édio Martins, Presidente da UCAMB. 

O SR. ÉDIO MARTINS DE SOUZA – Boa noite a todos! 

Começo agradecendo a Deus por permitir que conseguíssemos nos reunir aqui em 

Audiência Publica. 

Agradeço a todos os presidentes da associação de moradores que se fazem 

presentes, que atenderam o chamado da UCAMB e da Assembleia Legislativa para participar desta 

Audiência Pública. 

Agradeço a Assembleia Legislativa, na pessoa do Deputado Eduardo Botelho, e 

dizer que o movimento comunitário cuiabano acredita muito nessa parceria movimento comunitário 

e Assembleia Legislativa. 

Quero parabeniza-lo, porque assumiu a Presidência e um de seus primeiros 

projetos está sendo vir discutir Cuiabá 300 Anos, vindo discutir com o movimento comunitário 

cuiabano, porque pode ter igual, mas melhor não tem em conhecimento das nossas comunidades, da 

realidade vivemos dia a dia em cada bairro. Quem conhece isso é o Presidente da associação. E 

Vossa Excelência, entendeu isso, reconhecendo. 

Também agradeço a cada Moção de Congratulação que Vossa Excelência 

entregou, reconhecendo o trabalho do líder comunitário.  

Eu escutava com atenção a sua entrevista, quando chegou, falando do papel, do seu 

reconhecimento ao conhecimento que o líder tem.  

Nós sempre dissemos que o líder comunitário é um funcionário público não 

remunerado que ajuda no planejamento do município, do Estado, também da Assembleia Legislativa 

e da Câmara, porque somos nós que levantamos toda a situação de demanda em nossos bairros e 

trazemos para os órgãos competentes.  

Quero aqui novamente agradecer por este elo que Vossa Excelência propôs de ser 

entre o movimento comunitário, Prefeitura de Cuiabá e Governo do Estado. 

Precisamos de investimentos em Cuiabá.  

Estamos discutindo a Cuiabá de 300 anos e ainda precisa ser feito muito. Muito já 

foi feito em 298 anos, mas ainda falta muita coisa em se falando de comunidade, de pavimentação, 

de saneamento, de regularização fundiária, de saúde e de uma série de situação que vemos no dia a 

dia das nossas comunidades.  

Cumprimento o Maurício, Presidente da UCAM, coirmã, onde já teve Audiência 

Pública, um grande parceiro nosso; o Jonail da Costa, Vice-Presidente também desta Casa e 

Secretário-adjunto de Assuntos Comunitários.  
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Quero dizer que o Prefeito Emanuel Pinheiro escolheu bem, ele é um cara que 

conhece bem o movimento comunitário... (PALMAS) ...de Cuiabá e dizer que me sinto representado 

na pessoa do Jonail, que ele é desta Casa, quinze anos à frente da UCAMB. Muitas vezes o 

Presidente vinha aqui e não encontrava o Édio, mas encontrava o Jonail, e ele é uma pessoa que 

conhece muito bem o movimento comunitário. 

Agradeço o delegado Marcos Veloso, Vereador, parceiro desta Casa, por ter nos 

atendido e acompanhado esses dias que passamos aqui de pequenas reformas, preparando o 

ambiente para hoje receber a Assembleia Legislativa.  

Amanhã, dia 05, Dia Nacional do Líder Comunitário, vamos entregar o diploma 

aos Presidente de Bairro, e, depois, gente, vai ter maria izabel, feijão empamonado e refrigerante 

aqui na UCAMB, no mesmo horário, por isso estou falando bastante rápido, ficar nos três minutos, 

porque eu sei que amanhã vocês terão que voltar aqui. 

Vereador Marcrean, é ex-Presidente de Associação de Moradores de Bairro. 

Quando eu entrei na associação, em 2003, o Marcrean já era o Presidente do Pedregal e tem muito 

serviço prestado lá; Vereador Abílio, que a gente está vendo trabalhando forte por Cuiabá também; 

meu Presidente Walter Arruda, Presidente da FEMAB, uma liderança, está fazendo um ótimo 

trabalho e permanece lá. Já discutiram isso comigo: “esse Édio ainda esta na UCAMB?” Estamos 

aqui na UCAMB porque conseguimos nos reeleger aqui.  

Meu primeiro Vice-Presidente, Edson do Amaral, ex-Presidente do Novo Mato 

Grosso. Têm vários Edson’s no movimento e falam: “qual Edson?” “Do Novo Mato Grosso, ou da 

central funeral, que prestou um serviço belíssimo lá, e hoje é o Edson do Botelho. 

Então, gente, agradeço a todos novamente. 

Quero dizer, Presidente Eduardo Botelho, que os Presidentes trouxeram algumas 

reivindicações dos bairros, sua assessoria recebeu, essas reivindicações vieram seguindo orientação 

de sua assessoria e de Vossa Excelência.  

Conte com a UCAMB, conte com o movimento comunitário cuiabano, 

principalmente dessas três regiões que aqui representamos, região Norte, Leste e Oeste de Cuiabá.  

Os presidentes estão ansiosos. Essa pareceria não termina aqui, ela começa aqui 

hoje, começa aqui hoje. 

Quero dizer ao Jonail que esperamos amanhã o Prefeito Emanuel Pinheiro aqui, 

que o movimento comunitário está junto com o Prefeito Emanuel Pinheiro. Vamos trabalhar por esta 

Capital. O que pudermos fazer por Cuiabá, ajudando o Prefeito Emanuel Pinheiro, pode contar... 

(PALMAS)  

Que isso, Ricardo Lobo, chegue até o Prefeito Emanuel Pinheiro, que também é 

um batalhador, é um cuiabano e o conhecemos de longa data. 

Muito obrigado, senhores. 

Vou encerrar por aqui, cumprimentando o Sr. Leonidas, ex-Presidente da 

UCAMB, o primeiro Presidente da UCAMB, um guerreiro.  

Presidente do Bela Vista, também do Carumbé.  

Desculpem-me por não citar o nome de todo mundo, o tempo é pouco, é curto, mas 

valeu a pena. 

Deputado, obrigado! O Movimento Comunitário cuiabano agradece por este 

reconhecimento, por estar fazendo diferente, pela Assembleia Legislativa estar vindo conversar com 

o povo, com a população, com o líder comunitário, reconhecendo isso e daqui vão nascer bons 

frutos. 
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Muito obrigado. (PALMAS). 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON  PIRES) – Sr. Presidente, antes de 

Vossa Excelência passar a palavra para o próximo orador, convidamos o Sr. Édio Martins de Souza, 

Presidente da União Cuiabana de Associações de Moradores de Bairros e Similares-UCAMB, para 

fazer a entrega de uma homenagem ao Deputado Eduardo Botelho, pelos reconhecimentos do 

cidadão comunitário. 

(O SR. ÉDIO MARTINS DE SOUZA PROCEDE À ENTREGA DA HOMENAGEM AO 

DEPUTADO EDUARDO BOTELHO – PALMAS) 

O SR. ÉDIO MARTINS DE SOUZA – A UCAMB - União Cuiabana de 

Associações de Moradores e Similares concede ao Deputado Eduardo Botelho, o mérito de cidadão 

comunitário em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados às comunidades do Estado de 

Mato Grosso e por extensão à Capital, entrando para os Anais desta entidade como gestor destaque 

na administração pública. 

Deputado Eduardo Botelho, é seu esse reconhecimento. (PALMAS). 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON  PIRES) – Sr. Presidente, ainda em 

tempo, queremos fazer a entrega da Moção de Congratulação ao Presidente do Alto da Glória, José 

Francisco Rodrigues. 

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

CONGRATULAÇÃO AO AGRACIADO – PALMAS) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON  PIRES) – Agora, sim, a palavra 

volta para o Presidente Eduardo Botelho. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Convidamos o Sr. Walter 

Arruda, Presidente da FEMAB para fazer uso da palavra. (PALMAS). 

O SR. WALTER ARRUDA – Boa noite, companheirada do Movimento 

Comunitário! 

Eu quero iniciar o meu pronunciamento pedindo licença ao Cerimonial e ao 

Presidente da Assembleia Legislativa, nós estamos em uma mesa formada apenas por homens e 

estamos a dez dias do Dia das Mães, eu gostaria de convidar a Presidente da União Cuiabana do 

Clube de Mães para fazer parte da mesa. (PALMAS). 

(A SRª MARIA ORLY DE MATOS TOMA ASSENTO À MESA – PALMAS) 

O SR. WALTER ARRUDA – Eu quero mais uma vez, Presidente Édio Martins, 

parabenizar a sua atuação enquanto Presidente da União Cuiabana que representa todas as 

Associações de Moradores destes bairros. E só quem é presidente de uma entidade, Édio, cujo 

voluntariado, cujo trabalho é voltado para a qualidade de vida das nossas comunidades, sabe a 

dificuldade que você tem em tocar essa entidade no dia a dia. 

Então, Édio, eu reconheço isso enquanto Presidente da Federação. Realizamos na 

UCAM e realizaremos no dia do comunitário estadual em Rondonópolis, com a minha Presidente 

Nilza Serqueira um grande encontro do movimento comunitário estadual. 

E aí, Deputado Eduardo Botelho, essa com certeza é uma Assembleia Legislativa 

de cara nova, que muda principalmente os costumes, um Presidente que está aqui no meio da 

comunidade, que vem ouvir os reclames destes líderes comunitários que na realidade, Presidente, é 

quem mais conhece os problemas dos seus bairros.  

Se quiser saber, Sr. Antônio, o problema do Coxipó do Ouro, vá lá à associação, 

converse com o Sr. Antônio da ANVICO, se quiser saber os problemas de qualquer bairro da 
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comunidade, Serginho, vai lá, porque na associação que se desenvolve, Dona Silvandira, o 

verdadeiro trabalho e a política da vizinhança. 

Se falta água na casa do vizinho, falta também na casa do Presidente da 

Associação. Se falta energia, também falta para o Presidente, Fabião. Ele sente a realidade do dia a 

dia. 

Presidente, Deputado Eduardo Botelho, eu queria antes de cumprimentar todos os 

nossos vereadores que estão presentes aqui neste ato, que são legítimos representantes, de pedir 

licença para cumprimentar, em nome dos vereadores que estão presentes, o nosso companheiro 

Marcrean Santos, ex-Presidente do Bairro Pedregal; Xavier, várias e várias vezes, Jonail, Presidente 

do Bairro Zé Pinto, quanto trabalho o Xavier teve naquela comunidade e foi reconhecido agora pelos 

seus moradores, pela região; Marcos Veloso, o nosso arquiteto a serviço da comunidade, quanto 

trabalhos tivemos juntos; cumprimentar Jonail da Costa e dizer que eu tenho orgulho em ter você 

representando o movimento comunitário com uma gestão que tem os olhos voltados principalmente 

para as famílias mais carentes que nós representamos, Lobo, que tem na proximidade com as 

comunidades, com os bairros, a razão maior da sua gestão. 

Então, parabéns, Sr. Jonail!  

Sr. Maurício, meu irmão de guerra! Professora Maria Oli, quero deixar e fazer um 

pedido, Sr. Presidente, em nome do Movimento Social Mato-Grossense: as nossas famílias, Sr. 

Presidente, já não aguentam mais serem destratadas pela empresa Energisa. É inadmissível o 

desrespeito com que essa empresa, Ricardo Adriane, tem tratado as nossas famílias nos bairros, Sr. 

Leônidas. E nós queremos pedir a Vossa Excelência que em uma sensibilidade muito grande com as 

comunidades, nos ajude a livrar dessa empresa. Nós que já mandamos um abaixo assinado e vamos 

completar solicitando uma audiência, Sr. Édio Martins e Sr. Beto, da ANEEL, aqui em Mato Grosso, 

para tratar principalmente do descaso com o que essa empresa tem tratado as famílias, 

principalmente as mais carentes do nosso Estado. 

Eu sei que o que eu estou falando reflete dentro das comunidades, Sr. Valdivino. E 

nesse dia tão importante, Sr. Édio, que recebemos a Assembleia Legislativa e vi com muita alegria o 

meu companheiro Deputado Professor Allan Kardec, companheiro Marcrean, que hoje é o primeiro 

suplente que eu apoiei para Deputado Estadual. E na época eu falei: - vou apoiar alguém que seja 

ligado ao movimento de base, ao movimento comunitário para fortalecer, Abimael, para fortalecer, 

Dominguinha, essa luta social, que é das comunidades. 

Deputado, ajude-nos! Nós precisamos da Assembleia Legislativa do nosso lado, 

nós precisamos fazer com que, Fabão, as reclamações que nós ouvimos no dia a dia sejam colocadas 

em pauta, em evidência por aquela Casa de Leis. 

Encerro aqui a minha fala desejando a cada líder comunitário que está na luta da 

qualidade de vida para as comunidades, Piro – que vem lá de Várzea Grande, ex-Presidente da Ponte 

Nova –, que tem como razão maior, Diego, a qualidade de vida para as nossas comunidades, que não 

desista desse trabalho social, voluntário. 

Eu costumo dizer que o sol quando se põe é o maior espetáculo da terra, mas, no 

entanto, no momento do seu esplendor, toda a plateia, Veloso, ainda dorme, e ele não se cansa disso, 

ele vem dias, depois dias e depois dias.  

Que as nossas lutas sejam continuadas, Seu Noel, amanhã Edio Martins pode não 

ser mais o Presidente da UCAMB; Maurício, da UCAM; Valter Arruda, da FEMAB; mas as nossas 

lutas, Andrea, tem que continuar, as nossas comunidades, Serginho, precisam do nosso apoio, 

Juvenal, precisam do trabalho incansável, companheira Bethe, de cada líder, Dona Berê, de cada 
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líder comunitário e no trabalho social, gente. Nenhum de nós é melhor ou igual a todos nós junto, o 

caminho, Deputado, está na União, que Deus possa unir todas as comunidades em prol daqueles 

moradores que estão nos bairros mais longínquos e que precisam de nós para dar vez, Jonail, para 

dar voz a essas lideranças, a essas comunidades.  

Muito obrigado. (PALMAS) 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (EDSON  PIRES) – Sr. Presidente, ainda em 

tempo, antes de Vossa Excelência passar a palavra para outro orador.  

Convido a Srª Euda Maria Oliveira Santos e 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. 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 CERIMÔNIAS (EDSON  PIRES) – Convido o Sr. Edson  

Henrique Rodrigues do Amaral 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) – Com a palavra, o 

Presidente, Deputado Eduardo Botelho. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Eu quero só... Corroborando 

com a palavra do Walter. Essa questão da Energisa, realmente eu estou engasgado com eles na 

questão do desrespeito realmente com o povo de Mato Grosso (PALMAS). Acabaram com toda a 

história da CEMAT, tiraram tudo de lá, que tinha na CEMAT. Não atendem o consumidor. Estão 

acabando com tudo aqui, e nós estamos quietos. Eu acho que nós temos que nos mobilizar contra 

esse grupo que está aí. Realmente estão vindos aqui só para explorar o Estado e irem embora daqui.  

Dando continuidade, quero chamar Jonail para falar, depois Marcrean, Abílio e 

Marcos Veloso para encerrarmos, e a Presidente também que se quiser falar.  

E o Walter, assim que sair da FEMAB, tem vaga certa na Rádio FM, parece 

locutor. 

(O SR. DEPUTADO EDUARDO BOTELHO FALA COM INTEGRANTES DA MESA FORA DO 

MICROFONE – INAUDÍVEL.) 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Isso, então só um vai falar pelos 

Vereadores. 

Com a palavra, Jonail. (PALMAS) 

O SR. JONAIL DA COSTA SILVA – Boa noite, companheiros e companheiras. 

Gostaria de cumprimentar o nosso Deputado Eduardo Botelho; o nosso Presidente, 

Edio Martins, meu Presidente; o nosso Vereador e também meu Vereador, Marcos Veloso, Vereador 

que eu tenho a honra de ter participado da sua vitória, eu acredito que não é uma  vitória do Marcos 

Veloso, é uma vitória de Cuiabá (PALMAS); o Vereador Marcrean, grande companheiro do 

movimento comunitário, sempre esteve do nosso lado, na nossa luta; o Vereador Abílio, que também 

é uma boa revelação, uma grata revelação na Câmara de Vereadores, acreditamos que o seu mandato 

será bem produtivo para Cuiabá; também aqui o nosso Vereador Xavier, Dr. Xavier, que também é 
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ex-presidente de bairro, conhece a nossa luta e também vem fazendo um trabalho importante em 

defesa do movimento naquela Casa, e que acabamos agradecendo.  

Também cumprimentar o nosso Presidente da FEMAB, Walter Arruda; nossa 

Presidente do Clube de Mães, da União de Clube de Mães, Professora Maria Orly de Matos 

(PALMAS), também acreditamos nessa nova diretoria, e que a nossa Cuiabá ganha muito e espera 

muito da senhora e da sua equipe; também o nosso companheiro Maurício, nosso coirmão que vem 

aí ombreando junto com a UCAMB as lutas em defesa do nosso movimento comunitário. 

Trazer aqui aos senhores e às senhoras um abraço do Prefeito Emanuel Pinheiro, 

que pediu para que viéssemos aqui representá-lo, porque ele está em viagem, está em Brasília em 

busca de recurso para Cuiabá, e pediu para trazer um abraço especial ao Deputado Eduardo Botelho, 

agradecer ao senhor por estar voltando os olhos, trazendo a Assembleia aqui para Cuiabá, discutindo 

um projeto que é importante, não só porque são 300 anos de Cuiabá, é porque Cuiabá nos últimos 

anos realmente vem sendo deixada de lado, deixando de ser, de ocupar o papel de protagonista. 

Como temos acompanhado o mandato do senhor, é um mandato atuante, e o 

senhor não vem deixando de olhar Cuiabá de lado, e, nesses 300 anos de Cuiabá, acreditamos que 

nós deveremos crescer, mas principalmente crescer onde precisa crescer, Cuiabá melhorou aqui na 

região central, sua infraestrutura, mas é inadmissível que tenhamos bairros aqui em Cuiabá em que 

hoje as pessoas não tenham condições de andar, nós precisamos corrigir as distorções do 

desenvolvimento de Cuiabá. 
Eu cito aqui que nós não podemos concordar que no Bairro Ribeirão do Lipa, onde 

a Prefeitura está construindo o novo pronto-socorro, não tenha sequer um metro de rede de esgoto. 

Nós estamos sofrendo com a questão da infraestrutura, não tem asfalto no Ribeirão do Lipa. 

O Prefeito Emanuel Pinheiro começou um programa para asfaltar o Ribeirão do 

Lipa, mas é preciso que o poder público volte ali. Se nós queremos tratar da saúde, não podemos ter 

um pronto-socorro onde não se tem as mínimas condições de saúde. Nós temos que corrigir as 

distorções do Coxipó do Ouro, que é uma localidade importante para Cuiabá, e nós não temos um 

metro de asfalto ligando, favorecendo aquela comunidade.  

Nós temos que corrigir distorções ali, próximo à Assembleia Legislativa, onde 

temos o Bairro Três Poderes, Paiaguás II, III, Itapuã, que estão ao lado da Assembleia Legislativa, ao 

lado do Governo do Estado, e a população sofre por falta de asfalto... (PALMAS) E asfalto não é 

feito para carro andar, asfalto é saúde, é dignidade. Investimento em asfalto vai acabar com a poeira 

e com a lama e vai diminuir as pessoas doentes nos postos de saúde, nas UPAs, nas policlínicas e 

nos prontos-socorros. 

O Prefeito Emanuel Pinheiro tem um projeto audacioso de construir seiscentos 

quilômetros de asfalto em Cuiabá. Então, este evento aqui é importante, porque nós estamos sabendo 

que a Assembleia Legislativa está devolvendo milhões para o Governo do Estado e tem o interesse 

que esse dinheiro seja revertido em pavimentação urbana no Estado de Mato Grosso. Mas nós 

queremos pedir a Vossa Excelência, que é um Deputado cuiabano, que Vossa Excelência lidere esse 

processo, que Vossa Excelência use o poder que tem hoje na Assembleia Legislativa, de articular - 

Vossa Excelência é um Deputado articulador - e reúna o máximo possível de Deputado, que 

sabemos que tem direito a essas emendas. E que Vossa Excelência ajude o Prefeito Emanuel 

Pinheiro a corrigir essas distorções, e que esse dinheiro seja retornado aqui, uma boa parte dele seja 

retornado para Cuiabá, porque nós não podemos corrigir essas distorções se os Deputados que 

estiverem lá não mostrarem essa sensibilidade em atender Cuiabá. 
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Nós contamos com o apoio e com a força de Vossa Excelência para ajudar Cuiabá 

nesse processo. 

Quero dizer a Vossa Excelência que somos muito gratos à Assembleia Legislativa, 

Cuiabá é muito grata. E nós pretendemos começar a corrigir essas distorções que o Professor João 

Edsom colocou aqui, primeiro, fazendo de Vossa Excelência o Deputado mais votado aqui em 

Cuiabá e na Baixada Cuiabana.                 (A PLATEIA SE MANIFESTA.) 

O SR. JONAIL DA COSTA SILVA - Mais uma forma de agradecer à Assembleia 

Legislativa...  Foi a Assembleia Legislativa que nos deu o melhor prefeito e o mais preparado para 

atender Cuiabá, para governar Cuiabá: o Deputado Emanuel Pinheiro. É uma forma de agradecermos 

à Assembleia Legislativa por ter cedido um grande Deputado para cuidar da nossa cidade. 

Então, agradeço aos senhores, ao pessoal da Assembleia Legislativa, aos 

servidores por estarem vindo aqui, se dedicando nesta semana junto conosco. Isso mostra que a 

Assembleia Legislativa também é uma Casa que tem um perfil humano e sensível, principalmente 

com as comunidades mais carentes. 

Então, muito obrigado, contem com o movimento comunitário, que nós estaremos 

juntos. 

Obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Beleza, obrigado, Jonail pelas 

palavras. 

Antes dos vereadores, eu quero passar a palavra para a representante do Clube de 

Mães, a Sr.ª Maria Orly. 

A SRª MARIA ORLY - Em nome da Chica, eu quero cumprimentar a mesa, todos 

os políticos, eu não vou citar os nomes porque a noite está avançada. 

Boa noite a todos os companheiros e companheiras! 

Quero dizer que hoje a União Cuiabana de Clube de Mães está presente e será 

presente em todos os bairros, se Deus quiser. Vou fazer o possível para comparecer e fazer a maior 

união das nossas mulheres, das nossas colegas, amigas, para que as mães tenham voz e vez nesse 

Governo, nessa fase da nossa gestão.  

Se Deus quiser, Deputado, quero comparecer à Assembleia Legislativa para fazer 

pedido a Vossa Excelência e a todos os Deputados para que nós, mães do Estado de Mato Grosso, 

tenhamos voz e vez neste Estado. Porque a mulher está muito aquém do que deveria ser. Nós somos 

a maioria da nação brasileira e estamos por baixo. As mulheres têm que se unir, gente! Nós mulheres 

estamos vendo aqui a maioria de presidentes de bairros e a maioria é homem. E nós mulheres 

estamos afastadas. Nós temos que sair da cozinha e ficar ao lado do homem...  

(A PLATEIA SE MANIFESTA) 

A SRª MARIA ORLY - Vou dizer para vocês: estou com 80 anos e quero 

completar os 90 anos tendo uma associação, uma união de mulheres com voz e com vez junto aos 

homens. Não queremos ser mais do que os homens, mas toda história diz: “que ao lado de um 

grande cidadão terá uma grande mulher!” (PALMAS) 

Então, estamos juntos! Contamos com a sua bondade, Deputado, com a sua beleza, 

que Vossa Excelência é um homem prestigiante, gosta de prestigiar as pessoas e de dar valor a quem 

trabalha. A união faz a força. Eu não tenho o arrependimento de ter saído do hospital trinta dias 

antes da minha licença, que o médico não queria dar, e fui fazer a sua campanha. Vossa Excelência 

há de lembrar que eu andava mancando! (RISOS) Mas fui fazer a sua campanha e não tenho 

arrependimento. Estou satisfeita com o trabalho que Vossa Excelência está fazendo na Assembleia 
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Legislativa, estou orgulhosa do Deputado que Vossa Excelência é. Vossa Excelência tem feito coisas 

que eu nunca esperava! Acredito na sua sinceridade e na sua honestidade. O homem pode não ser 

nada na vida, nem ter recurso nenhum, mas se o homem tiver nome e for honrado, for um homem 

sério, que não faça corrupção, ele é um homem valorizado para toda a nação! (PALMAS) A honra 

do homem está na honestidade. Um homem honesto pode ser pobre como for, mas ele é um grande 

homem. 

É como a mulher também. A mulher honesta pode ser pobre, andar de chinelo e de 

pé no chão, mas sendo honesta, ela é uma grande mulher. E para isso nós vamos lutar para que a 

união cuiabana compareça em todos os sentidos no Estado de Mato Grosso.  

Eu agradeço. Obrigada! (PALMAS)      

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) - Obrigado! Obrigado, Dona 

Maria pelas palavras! Obrigado pelo apoio. E no ano que vem quero a senhora junto comigo de 

novo. (RISOS) 

O último a falar, com a palavra, o Vereador Marcrean, que falará em nome dos 

Vereadores da Câmara Municipal. 

O Sr. Marcos Veloso - Boa noite a todos! 

Quem fará a fala pelos Vereadores será o meu colega, companheiro Vereador 

Marcrean dos Santos Silva, mas eu quero fazer um convite aos presentes e a Vossa Excelência: 

fizemos um Requerimento na Câmara Municipal e, na segunda-feira, dia 08 de maio, às 09h, 

realizaremos uma Sessão Especial em respeito ao Dia Nacional do Líder Comunitário. Entregaremos 

uma Moção de Congratulação da Câmara e, também, faremos homenagem à UCAMB, UCAM, 

FEMAB, CONSEG e ao Clube de Mães da nossa Capital. 

Então, é o momento que entendemos que tanto o Poder Legislativo Estadual 

quanto o Poder Legislativo Municipal têm que estar lado a lado com os senhores líderes 

comunitários. 

Eu não gosto de uma frase que eu já ouvi algumas vezes: que o vereador é um líder 

comunitário de luxo. Eu gostaria que o líder comunitário fosse um vereador de luxo, porque os 

senhores trabalharam sem remuneração. 

Então, na segunda-feira, às 09h, na Câmara Municipal, conto com a presença de 

vocês Os presidentes que estão na mesa já receberam convite. 

Gostaria, também, Deputado, de contar, se Vossa Excelência não tiver 

compromisso, com sua presença na Câmara Municipal. (PALMAS) 

O SR. MARCREAN SANTOS - Boa noite a todos! 

Quero aqui agradecer a Deus por este momento rico que ele está no concedendo. 

Cumprimentar nosso amigo e Deputado Eduardo Botelho, Presidente da 

Assembleia Legislativa; cumprimentar o meu amigo de longas datas, Presidente desta entidade 

maravilhosa e da qual eu tive a honra de participar por quase quinze anos como Presidente de Bairro, 

nosso amigo Édio; cumprimentar nosso amigo Maurício, da UCAM; o Walter Arruda, nosso amigo 

e companheiro, Presidente do FEMAB, pessoa lutadora e guerreira pelo movimento; cumprimentar o 

Jonail que representa, também, com muita honra esta entidade e, no momento, representando o 

nosso Prefeito Emanuel Pinheiro; cumprimentar nossa amiga Maria Urlisa, guerreira, parabeniza-la 

pela disposição com essa idade, que Deus continue dando força e saúde para a senhora continuar 

nessa luta; cumprimentar nosso amigo de parlamento o Xavier, Dr. Xavier, o nosso companheiro Dr. 

Marcos Velozo; e o Abílio. 
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Para nós é uma honra estar na Câmara Municipal representado essa população 

maravilhosa e fazer parte do Cuiabá 300 anos. 

Quero aqui, Deputado, parabeniza-lo pela iniciativa, porque Vossa Excelência está 

aproximando o Poder, a Assembleia Legislativa, da população, dos líderes comunitários que são 

formadores de opinião. 

Quero dizer a Vossa Excelência que esses são os verdadeiros voluntários e os 

maiores parceiros que o Poder Público pode ter de forma gratuita que são esses baluartes, esses 

líderes comunitários.  

Peço uma salva de palmas para todos eles. (PALMAS). Porque não recebem nada, 

a não ser cobranças cedo, à tarde, à noite nas casas deles.  

Se a luz apaga, eles são responsáveis; se falta polícia, eles são responsáveis; se o 

esgoto estoura, eles são responsáveis; se falta professor, tudo o que acontece... Se tem poeira, o 

presidente é responsável, porque não levou pavimentação; se chove,  tem lama, o presidente é 

responsável, porque está com problema. Eu falo, porque tive a honra de fazer parte deste time aqui. 

E para mim é a maior alegria voltar aqui, Édio, novamente, à UCAMB, porque 

nunca deixei de fazer parte aqui. Sempre estive à disposição e vou estar ali na Câmara.  

Mas quero parabenizar a iniciativa do Deputado valorizando e reconhecendo o 

trabalho do líder comunitário.  

Eu sei que a Asssembleia Legislativa pode fazer muito mais. E na pessoa do 

Deputado Eduardo Botelho, não tenho dúvida, irá fazer o possível e o que Deus permitir de uma 

forma sincera e honesta para contemplar esses líderes valorosos que nós temos aqui na nossa Grande 

Cuiabá.  

Eu fico bastante feliz, porque sei o que é a demanda de um líder comunitário que, 

hoje, não tem nem o cartão de passe livre para ter direito de ir e vir buscar as necessidades, as 

demandas das comunidades.  

Presidente, Deputado Eduardo Botelho, o mínimo que esses companheiro têm que 

ter não estão tendo, porque temos que ter uma contrapartida, os líderes têm que terem uma 

contrapartida. Eles só têm o dever de buscar, de brigar, de trazer os benefícios.  Eles só têm o dever. 

E o direito?  

O Poder Público tem que dar esse direito.  E o Prefeito Emanuel Pinheiro em uma 

conversa que tivemos com ele, Jonail, você estava presente, garantiu que implantará o mais rápido 

possível o passe gratuito para os presidentes de bairros. (PALMAS)  

E a Câmara Municipal de Vereadores sempre esteve e continuar à disposição de 

vocês para lutar e defender os seus interesses.  

Parabenizar o Vereador Veloso por ter feito essa proposta do Dia Nacional do 

Líder Comunitário que será homenageado, na segunda-feira, e nós estaremos lá com muita honra e 

muita alegria.  

Dizer e agradecer Vossa Excelência que nós...  

O Walter falou muito bem da Energisa. Sabemos da agonia que a população está 

tendo com essa concessionária, mas não poderia deixar de falar aqui também da injustiça que a CAB 

está cometendo com a população de Cuiabá, tratando 27% do esgoto da cidade e jogando 73% no 

Rio Cuiabá, cometendo o maior crime ambiental, e o cobrando 90% da taxa de esgoto na nossa 

cidade.  
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Fizemos Audiência Pública na Câmara Municipal e o Deputado esteve presente. 

Os Vereadores abraçaram essa causa para que possamos fazer com que a CAB cobre uma taxa de 

esgoto de forma escalonada, fazendo justiça com a população e não injustiça como está fazendo. 

A Câmara Municipal abraçou essa causa. A iniciativa é nossa. Criamos uma 

Comissão que eu presido, o Vereador Abílio é o Relator membro e iremos encaminhar a proposta, 

Sr. Presidente, para o nosso Prefeito, à SEC, para fazer o estudo de impacto financeiro, porque não 

vamos admitir que a CAB continue cobrando  90% da população de Cuiabá. 

Os senhores, Presidentes, líderes comunitários, que sabem o que é isso na 

comunidade... Ela cobra uma coisa, mas não oferece... Ela trata o esgoto? A CAB conseguiu a 

concessão em Cuiabá para universalizar a água em 3 anos e o esgoto em 7 anos. Ela esta há cinco 

anos em Cuiabá e não conseguiu universalizar a água, ainda, melhorou, mas não conseguiu e o 

esgoto tem 7 anos que ela não fez nada, nenhuma estação  e tratamento, ela não fez nenhum 

quilômetro de rede de esgoto, mas cobra, Deputado, 90% e não tem como justificar por que cobra.  

A SANECAP tinha uma arrecadação de 7 milhões ao mês e a CAB, hoje, tem 20 

milhões ao mês. Essa empresa só veio para Cuiabá com o interesse de arrecadar o dinheiro e leva-lo 

para fora, porque ela esta deixando Cuiabá e está vindo uma nova empresa para Cuiabá pro meio dos 

credores que são os bancos. 

Mas eu quero agradecer por termos o Deputado como parceiro, aliado, nessa 

situação. 

Propusemos uma Audiência Pública, que ser, agora, em julho, para debater a 

questão do nosso Rio Cuiabá. O Rio Cuiabá recebe toneladas de esgoto de Cuiabá e de Várzea 

Grande. Estamos propondo a preservação da bacia do Rio Cuiabá e sua nascente. As nascentes que 

temos em Cuiabá, hoje... Eu moro no Pedregal e temos ali o córrego do Barbado, todos os córregos 

existentes em Cuiabá que não são mais córrego. 

Só tem o título de córrego, Beto. Virou, hoje, esgotos transbordando. 

Mas eu quero agradecer por esta oportunidade ora concedida e dizer, Deputado, 

que a população carece de políticos sérios e honestos. Tem três características que sempre falo que o 

politico que tem essas características não contraria o líder, o eleitor. O político que é sincero, que 

respeita, que é honesto com a população, que tem coragem de ter essas qualidades, é esse politico 

que o povo quer. E o senhor tem essas qualidades que quero parabenizar. É uma pessoa humilde, 

sincera, transparente e faz o que é possível.  

O Deputado Eduardo Botelho... 

As pessoas que o procuram... Ele tem essas qualidades. E o povo está cansado de 

muito blábláblá, de muito lero-lero. Esse negócio de empurração com a barriga já passou, ou faz ou 

está fora.  

Então, por isso estamos com o senhor, vamos ajudá-lo e não tenha dúvida que vai 

ser reconhecido como o mais bem votado da Baixada Cuiabana (PALMAS). 

Muito obrigado pela oportunidade! Que Deus continue nos abençoando, dando-nos 

sabedoria, saúde e condições para continuar lutando pela nossa querida Cuiabá. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Muito obrigado, Vereador 

Marcrean. 

Muito obrigado a todos os Vereadores, à UCAMB, ao Édio Martins, que nos cedeu 

este espaço, e a todos os líderes comunitários aqui presentes. 
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Encerrando esta Audiência Pública, convido a todos para, em pé, fazermos a 

oração, em agradecimento a Deus, que o Pai nos ensinou e que todos sabem e devem orar todos os 

dias a hora que levantam e a hora que deitam. Sempre que possível, devemos orar, agradecendo a 

Deus por esta vida e por tudo que temos. 

(A ORAÇÃO DO PAI NOSSO É REZADA)  

O SR. PRESIDENTE (EDUARDO BOTELHO) – Desejo a vocês uma noite 

maravilhosa e um final de semana espetacular. 

Muito obrigado a todos! 

Declaro encerrada esta Audiência Pública. 
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