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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  DO CONSELHO DA CIDADE PARA 

RECOMPOSIÇÃO DOS MEMBROS REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO, 

REALIZADA EM 06/10/2015. 

Ata da reunião extraordinária do Conselho da Cidade de Várzea Grande CCVG, 

realizada aos seis 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, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande,  Mato Grosso-

MT, em que reuniram-se os membros do Conselho desta Instituição, sob a 

presidência de Osmar Milan Capilé. Conselheiros presentes: Flávia Peterssen 

Moretti, Luiz Verdun, Wilma Felfili, Maria Lucia Oliveira, Vicente Lacerda Eliziário 

Ramos, Helen Faria Ferreira, Waldisnei Moreno, João Nobres e Albertina 

Aparecida Alves, 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: 

Recomposição dos membros representantes do Poder Público do Município 

de Várzea Grande-MT, entre outros assuntos. Capilé elogiou a dedicação da 

Prefeitura aos trabalhos demandados pelo Conselho, bem como, sobre os técnicos 

profissionais que atuam com habilidade sem necessidade de contratação de 

eventual Consultoria, os quais representam o âmbito do Poder Público e 

Associações Governamentais. Argumentou, ainda, que a falta de infraestrutura 

para o Conselho deliberar e desenvolver suas atividades acaba por prejudicar  o 

desempenho e qualidade dos trabalhos. Lembrou que o Conselho tem apoio da 

Câmara Municipal e também responsabilidade no cumprimento das 

recomendações emanadas pelo Conselho Nacional das Cidades- Ministério das 

Cidades. Finalizou dizendo que o Conselho está de braços abertos para receber os 

novos integrantes do Colegiado, representantes do Poder Público. O Secretário 

Municipal de Governo, Sr. Juarez Toledo Pizza, argumentou que o período de 
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transição o Município está passando requer uma atenção especial. Disse ainda 

que o Conselho é importante instrumento para a promoção do desenvolvimento 

desta Cidade, oportunidade ainda para também recompor o conselho que, devido 

à fase de transição, muitos companheiros anteriores perderam a representação por 

não mais comporem o quadro da Prefeitura Municipal. Em seguida, foi 

recomposto o Conselho da Cidade, em conformidade com as disposições da 

Lei Municipal nº 3.211/2008, momento em que Presidente do Conselho 

propôs a alteração das 1ª e 2ª Secretárias da Diretoria do Conselho, ficando 

composta a nova Diretoria da seguinte forma: como Presidente do Conselho 

Sr. José Augusto de Moraes (Secretaria Municipal de Planejamento), Vice-

Presidente Sr. Osmar Milan Capilé (representante da Sociedade Civil 

Organizada), 1ª Secretária Sra. Wilma Felfili  (representante da Sociedade 

Civil Organizada), 2ª Secretária Sra. Helen Farias Ferreira (Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável), o qual foi 

aprovado por unanimidade do Pleno.  Capilé argumentou também a 

necessidade de estruturar as Câmaras Técnicas já existentes, cujos membros 

deverão ser convidados a participarem de todas as reuniões do Conselho.  O 

Secretário Municipal de Governo ressaltou que a Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande demanda apoio em vários projetos a serem trabalhados nos próximos 

anos, na esperança pela concretização do modal VLT, o que demanda enorme 

comprometimento do Concidade. Reforçou, ainda, quanto ao sistema 

Geoprocessamento como ferramenta de gestão que poderá auxiliar em muito 

todas as Secretarias, bem como, gerir todas as informações em conjunto. Deverá a 

Prefeitura no prazo de 30 dias publicar o Decreto Municipal com os nomes dos 

novos membros representantes  do Poder Público Municipal, inclusive da Câmara 

Municipal  de Varzéa Grande. Foi discutida a recomposição dos conselheiros 

representantes da sociedade civil organizada, a qual vencerá em fevereiro do 
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ano de 2016, sendo proposto pelo Presidente Dr. Capilé que tais mandatos 

fossem prorrogados até 15 de fevereiro de 2017, o que foi aprovado por 

unanimidade do Pleno. Devendo no Decreto de recomposição dos novos 

Conselheiros representantes do Poder Público, constar a prorrogação dos 

mandatos da sociedade civil. Quando do término da reunião, a SEPLAN informou 

que dará suporte ao Conselho no que tange a estrutura e funcionamento para 

realização dos trabalhos. E, como ninguém mais fez uso da palavra, após ter 

lavrado a presente Ata, foi submetida à  apreciação do Conselho que a aprovou 

por unanimidade e que vai assinada por mim Wilma Felfili que secretariei esta 

reunião e pelo Presidente Dr. Osmar Milan Capilé. 

 

 

 


