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Conselheiros presentes e será apresentado a Resolução de 
Recomendação a ser elaborada por mim e a Conselheira Wilma Felfili 
e apresentada e cumprida para o devido cumprimento pela Empresa 
João de Barro para posterior emissão do ALVARÁ DE 
CONSTRUÇAO. Não tendo nada mais a TRATAR foi encerrada a 
reunião e eu José Marques Braga, Secretário Geral e “a doc” lavrei a 
presente ATA que vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos 
demais presentes. 
  
JOSÉ MARQUES BRAGA 
1º Secretário Geral 
  
OSMAR MILAN CAPILÉ 
Presidente em Exercício 
  
WILMA FELFILI  
  
MAFALDIS R. SILVA 
  
MARLEIDE OLIVEIRA CARVALHO 
  
LUIZ VERDUN 
  
TARCISO BASSAN 
  
DEIVISON ARRUDA FERREIRA 
  
ELIZÁRIO RAMOS 
  
MARGARETH DA SILVA VIEIRA 
  
ALBINO BOCHENEKI 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
ATA Nº 106 DE 13 DE MAIO DE 2014 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE DE VÁRZEA 
GRANDE. 

 
Várzea Grande, 13 de Maio de 2014. 
  
Aos treze dias do mês de maio de dois e catorze, às nove horas 
(manhã) na Sala do Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Agricultura de Várzea Grande MT, deu-se inicio à Reunião do 
Concidade- Conselho da Cidade de Várzea Grande conforme o 
calendário pré-estabelecido, sob a presidência do Secretário Braga, 
com a presença dos Conselheiros: Wilma Felfili, Luiz Verdun, 
Tarciso Bassan, Deivison Arruda Ferreira, Eliziário Ramos, 
Margareth Rose da Silva Vieira, José Marques Braga, Osmar Milan 
Capilé, Albertina Aparecida Alves, Lucas Wender, João Nobres, Pery 
Taborelli, Vicente Gomes Lacerda, Maria Aparecida Cortez e 
Versides Sebastião de Moraes e Silva; Suzan Lannes, (Suplente 
AEVAG), Rosinaldo (Suplente AGB) justificaram ausências: 
Aparecido Leite Albuquerque, Marleide Oliveira Carvalho e 
Waldisnei Moreno. Pautas: 1- Avaliação e encaminhamento da 
Licença para instalação das antenas de telefonia, 2- Projeto João 
de Barros e 3- Informes gerais. De inicio foi apresentado, pelo 
Presidente um documento com proposta para adoção de medidas que 
visam implantar os princípios do PMBOK, assim como a legislação 
em vigor, para a adoção de medidas que promovam o 
aperfeiçoamento das políticas públicas do Município. O Secretário 
Braga pretende a apreciação imediata das propostas, a Conselheira 
Wilma, alegando que os presentes desconheciam o contexto da 
proposta, solicita tempo para que todos tenham condição de melhor 
entender o processo. Assim Braga propôs a realização de uma reunião, 
se possível, na próxima semana, para a apreciação da matéria. Após 
esclarecimentos, ficou acertado que serão distribuídos documentos 
para os Conselheiros e, a seguir marcada a reunião aludida. Passou-se 
a discutir a constituição da Câmara Técnica. O Conselheiro Taborelli 
pediu esclarecimentos sobre a analise da visita ao projeto João de 
Barro. O Presidente levantou vários problemas que comprometem o 
Projeto, merecendo um vistoria acirrada, inclusive se for o caso, de 

visitar o local, tão logo terminar a reunião. A Professora Cida Cortez 
interviu para sugerir algumas providencias urgentes para o caso. O 
Conselheiro Taborelli sugeriu que se adotem medidas urgentes tendo 
em vista o fato que está sendo cometido crime. O Conselheiro e 
Secretário Tarciso Bassan sugeriu que uma servidora fizesse 
exposição do caso, tendo em vista que foi emitido ALVARÁ DE 
LIBERAÇÃO DA OBRA de forma errônea, devendo ser cassada, 
com o conseqüente embargo da obra. Presidente em exercício 
Conselheiro Braga solicitou ao 2º Secretário que elabore a súmula da 
ATA para que tenham estudo mais efetivos dos casos. Foi sugerida a 
aquisição de gravador e filmadora para acompanhamento das 
reuniões. Faz-se em esclarecimentos sobre a 12.527/2011, O 
Presidente em exercício Braga passou a fazer a leitura e analise de sua 
proposta. No esboço da mesma se acha pedidos para que a Câmara e 
Prefeitura envie cópia da LDO para o Conselho da Cidade. Em 
prosseguimento, fez-se a leitura explicativa de sua proposta, item a 
item, provisionando o Planejamento das Ações. Em seguida assume a 
presidência dos trabalhos o titular Versides. Ao tomar assento propôs 
a decisão a respeito do pedido de colocação das 
  
ANTENAS BANDA LARGA  no Município. Alterou-se a inclusão 
da pauta. O secretário Tarciso Bassan faz esclarecimentos em relação 
à manutenção das despesas do ConCidade, que o Conselho não consta 
de seu orçamento, estando assegurado na SEPLAN. O Conselheiro 
Taborelli, referindo-se à confecção da LDO, esclareceu que o 
documento é elaborado pela SEPLAN, sem a participação de mais 
ninguém e que a Câmara aprovou sem mais delonga ou discussões, 
com audiências públicas protocolares e inócuas, solicitando, inclusive, 
a realização de maiores números de audiências. A Professora Cida 
Cortez disse desenvolver a proposta de política de desenvolvimento 
do Município, restabelecendo a plenitude cobertura jurídica, entende 
que deve haver uma maior interação da Administração para uma 
cobertura melhor de atendimento pelo poder público à comunidade. 
Usando a palavra o Conselheiro Vicente alega que em 2008 foram 
realizadas reunião em 150 bairros; tal trabalho resultou na publicação 
de duas Leis municipais de grande importância para o Município, 
alem de uma participação efetiva dos moradores. Descobriram que 
grande parte das necessidades se constitui providencias de baixo 
custo, tais como o abairramento e arruamento, que redesenhou no 
endereçamento dos imóveis perante os serviços dos Correios e 
Telégrafos. A Conselheira Suzan da AEVAG passou a relatar as 
nuances da Audiência Pública, desde a publicidade da realização do 
evento, buscando a participação dos empreendedores no sentido de 
colaborar para a realização adequada da audiência. Ficando a sugestão 
para que o Conselho elabore um documento resolutivo e normativo a 
fim de que o Poder Público desenvolva melhor as audiências públicas. 
O Secretário Braga interfere para dizer que na Lei já tudo 
regulamentado e deliberado sobre o assunto, faltando apenas interesse 
por parte do poder público em cumpri-la. Passou a falar sobre a pauta 
ANTENA. Wilma Felfili solicita que sejam pedidos aos presentes, a 
fim de que possam estabelecer medidas mitigadoras e 
compensatórias.a Professora Cida Cortez se coloca em posição 
intermediaria, em relação a aprovar ou não, entendo que se deve 
estudar a melhor a situação mencionada implantação. A Conselheira 
Suzan Lannes da AEVAG também demonstra interesse em conhecer o 
Parecer Técnico no Projeto. O Presidente Versides relata a função do 
Conselho em face do pedido para instalação de, inicialmente, treze 
torres. A Conselheira Margareth procedeu o breve relato de seu 
parecer em relação ao projeto. No caso especifico a AMERICAN 
TOWER, empresa de construção irá construir as bases e outra 
empresa se utilizar delas. Outra vez a Professora Cida Cortez interveio 
na pauta questionando que a aprovação da instalação das antenas 
implica na mudança do PU- Perímetro Urbano já alterado 
recentemente. O Presidente Versides concorda e diz que a aprovação 
da medida é apenas do licenciamento, ficando os demais 
desdobramentos para a Assessoria Jurídica do Muncipio se manifestar 
a respeito. Volta-se a aprovação do licenciamento para com os 
Conselheiros presentes. Wilma Felfili interfere informando dos 
procedimentos após a votação, enfatizando que será feito a Resolução 
e publicada para a sua validade. Colocada em votação pelos 
Conselheiros presentes, com 12 (doze) votos favoráveis e 2 (dois) 
contrários e 01 (um) abstenção.Não havendo mais nada a tratar foi 
encerrada a reunião e eu Jose marques Braga 1º Secretário lavrei a 
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presente Ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos 
demais presentes. 
  
VERSIDES SEBASTIÃO DE MORAES E SILVA 
  
JOSÉ MARQUES BRAGA 
  
WILMA FELFILI 
  
ALBERTINA APARECIDA ALVES 
  
MARGARETH ROSE DA SILVA VIEIRA 
  
LUIZ VERDUN 
  
TARCISO BASSAN 
  
DEIVISON ARRUDA FERREIRA 
  
ELIZIÁRIO RAMOS 
  
MARIA APARECIDA DE ARRUDA CORTEZ 
  
VICENTE GOMES LACERDA 
  
JOÃO NOBRES 
  
PERY TABORELLI FILHO 
  
LUCAS WENDER RONDON 
  
OSMAR MILAN CAPILÉ 
  
WALDISNEI MORENO COSTA 
  
SUZAN LANNES  
Suplente 
  
ROSINALDO  
Suplente 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2014. 

 
Várzea Grande, 13 de maio de 2014. 
  
O CONSELHO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE, no uso das 
atribuições previstas na Lei 3.112/2007- Plano Diretor d 3.211 de 01 
de setembro de 2008. 
O Presidente do Conselho da Cidade de Várzea Grande Versides 
Sebastião de Moraes e Silva, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas em Lei e com base na decisão tomada pelo Plenário do 
Conselho da Cidade de Várzea Grande, na reunião realizada no dia 13 
de Maio de 2014. 
  
Resolve: 
  
Artigo 1º.- Fica autorizado, na forma da lei e com supedâneo no Plano 
Diretor do Município a instalação de torres de telefonia no Perímetro 
Urbano do Município de Várzea Grande. 
  
Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  
VERSIDES SEBASTIÃO DE MORAES E SILVA 
Presidente 
Conselho Municipal da Cidade de Várzea Grande 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
RESOLUÇÃO RECOMENDADA N° 001 DE 10 DE JUNHO DE 

2014. 
 

Recomenda o cumprimento das deliberações em 
reunião do Concidade, pela Plenária presente em 10 
de junho de 2014. 

  
O Conselho das Cidades, no uso das suas atribuições estabelecidas 
pelo Decreto nº 5.780 de maio de 2006, Lei 3.112/2007 Plano Diretor 
do Município, Lei 3.211/2008, Conselho da Cidade de Várzea 
Grande; 
Considerando o papel do Conselho da Cidade, responsável pelas 
políticas de desenvolvimento urbano e mobilidade urbana, habitação, 
meio ambiente e saneamento e, 
Adota, mediante votação, e seu presidente torna pública, a 
seguinte resolução de Plenário: 
Artigo 1º: deliberar sobre o EIV/RIV- condomínio vertical residencial 
Izabel Campos conforme: 
I - Condicionar a liberação do Alvará de Construção mediante a 
entrega dos seguintes Planos: 
Plano de Gerenciamento de resíduos sólidos da construção Civil; 
Plano de Controle Ambiental e projeto de arborização; 
Projeto para contenção de efluentes de graxas e óleos da construção; 
Projeto de drenagem; 
Projeto de terraplanagem; 
Projeto de rede de água; 
Projeto da ETE; 
Projeto de Energia Elétrica; 
Termo de compromisso assinado e acompanhado dos respectivos 
Planos de ação. 
  
Artigo 2º. Recomenda como medida mitigadora/compensatória: 
  
Recomenda - Como medida mitigadora/compensatória: 
I. Substituir a construção do Ginásio Poliesportivo por uma Creche, 
visto que na região existe apenas uma e, não terá capacidade de 
absorver elevado número de crianças. 
II. Vitalização da lagoa – transformando-a numa área de lazer para os 
moradores da região. (arborização com arvores nativas da nossa 
região, pista de caminhada, bancos etc.). 
  
Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Meio ambiente deve emitir um 
Laudo Técnico para verificar degradação do meio ambiente 
(nascentes). 
  
Art. 4º Esta Resolução Recomendada entra em vigor na data de sua 
publicação. 
  
VERSIDES SEBASTIÃO DE MORAES E SILVA 
Presidente do Concidade Várzea Grande 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
ERRATA  

 
Jonas Sebastião da Silva, Secretário Municipal de Educação de 
Várzea Grande/MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber a 
todos, o seguinte: 
  
CONSIDERANDO a existência de erro quando da assinatura da 
Posse da Professora Marilene Maria da Silva ( Termo de Posse datado 
de 21/01/2014), no cargo de Diretora da EMEB: “Honorato Pedroso 
de Barros”, da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, 
desconsiderando o Art. 56 da Lei nº 2380/2001). 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º. Determinar a retificação da posse da Professora Marilene 
Maria da Silva, Efetiva, RG N.758 638-SSP/MT, com matrícula nº 
86651, tornando-a sem efeito, para corrigir o equívoco ocorrido na 
ocasião, dando investidura no cargo à professora, que se encontrava 


