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Ata de Reunião Ordinária dos Conselheiros do Conselho 

Municipal da Cidade - CONCIDADE-AF/MT 

 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às oito horas, no 

auditório do PROCON, situado na Avenida Ariosto da Riva, Centro, Alta Floresta, 

Mato Grosso, realizou-se a segunda reunião ordinária de dois mil e quinze, do 

Conselho Municipal de Alta Floresta – CONCIDADE. A reunião foi instaurada com 

quorum de 1/3 dos conselheiros, de acordo com o regimento interno. A reunião 

começou com a fala da Presidente Célia Regina Araújo Soares Lopes que presidiu a 

reunião e apresentou a pauta conforme oficio nº 04/2015, datado de 1º/12/2015. Foi 

realizada a leitura da ata da reunião ordinária do dia 28/10/2015 pela Secretaria 

Administrativa do Conselho, Sra. Lidiane Ragazzi Sepulcri Pazinato, a qual foi 

aprovada por unanimidade. O Projeto do Loteamento Residencial Parque das 

Naçõesfoi apresentado a plenária pelo representante legal da empresa Vitória 

Empreendimentos Ltda – EPP e pela arquiteta Alatéia Tábata Olivastro de Moraes, 

da Secretaria da Cidade, que explanaram sobre o projeto situado no Lote A2/B1 no 

Núcleo Urbano de Alta Floresta/MT, com área loteada de 30.573,76 m.² com 93 lotes 

particulares objeto da matrícula nº 18.420. Após exposição do projeto, a plenária 

decidiu por unanimidade que a apreciação do referido loteamento será realizada 

após o parecer da Licença Ambiental emitido pela Secretaria do Meio Ambiente. A 

presidente do Conselho solicitou sua saída do cargo e do conselho por motivos 

pessoais e profissionais. Entretanto, a plenária considerou a relevância de sua 

participação e rejeitou o pedido por unanimidade. A Presidente Célia Regina Araújo 

Soares Lopes permanece no cargo até o final de seu mandato, porém, reivindicou 

uma reunião com o prefeito Asiel Bezerra Araújo para solicitar mais apoio ao 

CONCIDADE inclusive melhor infraestrutura. O calendário de reuniões foi discutido e 

aprovado por unanimidade pela plenária, com as seguintes datas: 1ª - 15 de 

fevereiro de 2016, 2ª - 05 de abril, 3ª- 23 de maio, 4ª – 11 de julho, 5ª – 29 de 

agosto, 6ª – 17 de outubro, 7ª – 05 de dezembro de 2016. Foi dada continuidade na 
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discussão do projeto de lei com isso, foi indicado o estudo da Lei Municipal de 

Maringá para ampliar as discussões, ficou decidido que o assunto será abordado 

com mais tempo para análise das indicações para obtermos um projeto de lei bem 

elaborado. O último assunto abordado foi ter acesso ao plano diretor atual para 

análise do conselho e com isso elaborar uma revisão conforme a realidade atual do 

município. Dando a reunião por encerrada, a presidente agradeceu aos presentes e 

deu por encerrada a ata que vai assinada por mim que a lavrei, Lidiane Ragazzi 

Sepulcri Pazinato e pelos demais que assinaram a lista de presença.  

 


