
 

Página 1 de 2 
 

ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE REZALIZADA EM 16 DE 
OUTUBRO DE 2015. 

Ata da reunião ordinária do Conselho da Cidade de Várzea Grande CCVG, realizada aos dezesseis dias, 
do mês de outubro de 2015, às 08:30 horas, na Prefeitura Municipal, Paço Couto Magalhães, em 
Várzea Grande-MT, localizada na Avenida Castelo Branco, nº 2500 - Várzea Grande,  Mato Grosso-MT, 
em que reuniram-se os membros do Conselho desta Instituição, na sala de reuniões anexa ao Gabinete 
da Prefeita Municipal, sob a presidência de José Augusto de Moraes. Conselheiros presentes: Osmar 
Milan Capilé, Luiz Verdun, Wilma Felfili, Vicente Lacerda, Eliziário Ramos da Conceição, João Nobres, 
Albertina Aparecida Alves, Adauto Cesar de Almeida, Sumaia Leite de Almeida Guimarães, Luiz Celso 
Morais de Oliveira, Eduardo Abelaira Vizotto, Deivison Arruda Ferreira, Flávia Petersen Moretti, Suzan 
Lanes Andrade e Claildo Celestino Batista. Faltas justificadas: Helen Ferreira e Albeci Davi. O Presidente 
do Conselho, no exercício de suas atribuições fez a abertura da reunião com a leitura da ordem do dia 
em que consta o seguinte teor: 1) Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do MRV Empreendimento 
Chapada dos Buritis da Alameda Julio Muller. Aproveitou para dizer que devemos retomar também os 
assuntos da Avenida da Feb, cujas obras encontram-se paralisadas desde dezembro/2014, e outros 
assuntos. Antes de abordar o assunto em pauta, a 1ª Secretária do Conselho a Sra. Wilma Felfili  pediu a 
palavra e deu início aos trabalhos confirmando a todos sobre a publicação da ata da reunião 
extraordinária realizada em seis de outubro de dois mil e quinze, em que passa a vigorar a nova 
composição do Conselho da Cidade, fez também a leitura da Ata anterior.  O Presidente do Conselho Sr. 
José Augusto, ressaltou a necessidade de um estudo, em caráter de urgência, sobre a política do 
zoneamento ambiental urbano, frente ao desenvolvimento do município, uma vez que o Estatuto da 
Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana 
em prol do bem coletivo, da segurança e bem-estar dos cidadãos e equilíbrio ambiental. Em tempo 
oportuno, foi sugerido pela Conselheira Albertina a criação de um site para o Conselho, onde ficariam 
armazenadas todas as informações para conhecimento dos Conselheiros e sociedade, momento este em 
que o conselheiro João Nobres se prontificou a desenvolver o site para o Conselho. O conselheiro Adauto 
sugeriu que fosse enviado cópia do EIV por e-mail para todos os conselheiros. Foi sugerida pela 
Secretária Geral Wilma Felfili a participação dos conselheiros em todos os eventos do Projeto Social 
PRATI-CIDADE, oportunidade ímpar em que o Conselho, informalmente, estará se integrando junto à 
sociedade. Foi falado também sobre a questão do escoamento do esgoto com relação ao Shopping 
Várzea Grande, o qual deveria desaguar dentro da Estação de Tratamento de Esgoto ETE Santa Maria, 
assunto que será estudado futuramente para resolução do problema. A Promotoria de Justiça também 
firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto à SEMA para cumprimento do acordo entre as 
partes.  A conselheira Sumaia informou que há uma lei (operações urbanas consorciadas) do Córrego do 
Aeroporto, na qual consta a revitalização do entorno do Shopping Várzea Grande, cabendo ao Município 
a fiscalização das obras de acordo com esta Lei. Retomando o assunto que deu origem a esta reunião, 
que trata do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) da Empreendedora e Construtora MRV, a 
conselheira Wilma Felfili, relatora do processo, faz apresentação dos profissionais que trabalhou na 
análise do EIV: Vicente Lacerda, Deivison Ferreira, Maria Lucia Oliveira, Albertina Aparecida Alves,  João 
Nobres e Domingos Sávio Bruno. Ao fazer  a leitura do parecer técnico, esclarece que esta obra será de 
grande impacto na região, motivo pelo qual foram realizadas visitas no canteiro de obras do entorno. Ao 
analisar o Parecer feito pela técnica da SMDU e o EIV, a Câmara Técnica chegou a conclusão que o 
empreendedor deixou de acrescentar dados e documentos como consta citados no Parecer e deverão 
ser apresentados como requisito básico para liberação de Alvará. Deixou de apresentar entre outros 
documentos: estudo de tráfego no período das seis às oito horas da manhã  nas Avenidas, carta de 
disponibilidade de coleta de lixo, emitida pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Recomenda a 
elaboração do projeto da ETE, caso as obras do PAC não sejam concluídas até a conclusão da obra. O 
representante do DAE conselheiro Eduardo explicou que já foi solicitado ao Empreendedor o projeto da 
ETE, pois é uma das condições estabelecidas na carta do órgão. Recomenda-se também á Secretaria 
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Municipal de Desenvolvimento Urbano que somente após o cumprimento de TODAS as recomendações 
citadas no Parecer Técnico que poderá ser liberado o Alvará de construção. O que não poderá ocorrer é 
a execução de obras sem prévio estudo e cumprimento do EIV. O projeto do MRV contempla a 
construção de 688 apartamentos e que certamente causará grande impacto social. Por isso, as Câmara 
Técnicas do Conselho da Cidade de Várzea Grande propõe medidas compensatórias, tais como: 1- 
Revitalização do córrego vizinho com cobertura de tela de Arame galvanizado ( estimado em 900 mil 
reais); com construção de uma mureta de proteção com 1 metro de altura para evitar a vazão de água 
para fora; calçamento com bloquetes nas ruas, sendo estimada esta obra em 500 mil reais, nas seguintes 
Ruas: Havana com 780m², Rua Moçambique com 762m², Rua Maracatuba com 756m² e Rua Mariana 
com 720m²; revitalizar um campo de futebol (estimado em 100 mil reais). Recomendamos o plantio de 
árvores Ipês, Jacarandás e Acácias. Foi sugerido pelo conselheiro Luiz Celso o recapeamento da 
Alameda Júlio Müller até a rotatória local. Foi solicitado pelo Presidente do Conselho verificar se há uma 
forma legal de punição ao não cumprimento das medidas mitigadoras constantes em Relatório de 
Impacto de Vizinhança RIV, por parte dos empreendedores. O ideal é que os futuros empreendimentos 
no Município atendam, previamente, o cumprimento das Legislações pertinentes ao uso do solo, para 
posterior solicitação da Certidão e/ou Alvará. Sugestão: não emitir Alvará de construção enquanto o EIV 
não passar pela deliberação do Conselho. Importante, também, respeitar os conceitos oriundos das 
Câmaras Técnicas para posterior liberação de Alvarás, principalmente no tocante a Várzea Grande, 
cidade que cresce de forma acelerada e desordenada sem estrutura e mobilidade urbana. Após váriias 
considerações explicando o porquê das medidas compensatórias feita pela Conselheira Suzan. A relatora 
conselheira Wilma Felfili põe em votação as medidas recomendadas: 1- Revitalização do córrego – foi 
vetado, e substituído pelo recapeamento da Alameda Júlio Müller, sendo aprovado por unanimidade; 
2- Calçamento de quatro ruas com bloquetes incluindo meio fio-aprovado, aprovado por unanimidade; 
3- Revitalização do campo de futebol da manga, aprovado por unanimidade. O pleno do conselho foi 
favorável a não apresentação dos valores a ser gasto na execução das medidas compensatórias. 
O Conselho e a Prefeitura Municipal deve acompanhar e fiscalizar o cumprimento das medidas 
mitigatórias e compensatórias. Por fim, o Presidente do Conselho reforçou que as Secretarias Municipais 
representantes do Poder Executivo, envolvidas nas pautas de deliberações deverão, impreterivelmente, 
estar presentes em todas as reuniões do Conselho da Cidade. VOTAÇÃO DAS MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS: 1- Calçamento das quatro Ruas - Obteve aprovação dos conselheiros 
presentes com exceção do Sr. Eduardo que se manifestou com voto contra. 2- Revitalização do 
córrego com cobertura de tela de arame: Foi sugerido pelo pleno a retirada deste item das deliberações. 
3- Recapeamento do trecho da Alameda Júlio Müller até o trevo da rotatória, aprovada por 
unanimidade. 4- Revitalização do campo de futebol: aprovado por unanimidade. Não tendo nada mais 
a discutir, eu, Wilma Felfili, secretariei e lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos demais 
presentes.  
 


