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ATA Nº 001/2018 - 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDESS - CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE SORRISO. Aos 2 

cinco dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito (05/02/2018), às dezenove horas 3 

(19h00min), na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, sita nesta cidade, à Rua das Videiras, 4 

nº 845, Centro, em reunião ordinária, o CONDESS – Conselho Municipal de Desenvolvimento 5 

Econômico e Social de Sorriso, após atender o disposto no art. 5º, da Lei Municipal nº 6 

2.780/2017, reuniu-se com a presença dos conselheiros (as): Ari Lafin (Prefeito Municipal e 7 

Presidente deste conselho); Leocir Faccio e Kelen Patrícia Zampieri (Câmara Municipal); Silvio 8 

Borges (ACES-Sorriso); VI- Phelipe Philippsen (ASSENARTS); VII- Aléssio Didomênico 9 

(Indústria de Aves); Ernani Guimarães (Lojas Maçônicas); Adir Cunico (CRC-Sorriso); José 10 

Carlos de Oliveira e Natal da Silva Rego (Associação de Bairros); João Marçal (Conselho 11 

Evangélico de Sorriso); Marcio Luis Kuhn (Sindicato Trabalhador Rural); Janaina Stuani Alves 12 

Silva (Poder Judiciário); Adilson Rocha (Sindicato da Indústria Madeireira); Hélio David de 13 

Almeida Filho (APROFIR); Claudir Von Dentz e Elisângela Maria da Silva (IFMT); Leonardo 14 

Zanchetta (Secretário de Cidade); Cláudio Drusina (Secretário de Desenv. Econômico); Júlia 15 

Catieli Nólio (Secretário de Obras e Serviços Públicos); Leonir Paulo Capitânio (Secretário de 16 

Transporte). Registrou-se a ausência dos membros: Alcionir Paulo Silvestro (CDL-Sorriso); 17 

sem indicação de representante (Igreja Católica); sem indicação de representante (Fundação 18 

Sorriso); Adrian Paulo Agostini (Assoc. da Construção Civil); sem indicação de representante 19 

(Associação de Loteadores); sem indicação de representante (Segmento de Suínos); sem 20 

indicação de Representante (IMA); sem indicação de Representante (OAB-Sorriso); sem 21 

indicação de representante (CREA-Sorriso); sem indicação de representante (Sindicato Rural). 22 

Registrou-se a presença dos membros convidados: Marlon Zanella (Vereador); Charles Buhl 23 

Schilling (Lions Clube); Jorge Baldo (Sociedade Civil); Sebastião Ferreira de Andrade Filho 24 

(COMSEP); Luís Fábio Marchioro (Secretário de Governo); Edson Luiz Nicolak (Assessor de 25 

Gabinete); Brendo Braga (Coordenador da Casa dos Conselhos); Alex Sandro Monarin 26 

(Procuradoria do Município); Daniel Melo (Assessoria Jurídica Municipal); Daniel Antônio Loth 27 

(Assessoria de Comunicação da Prefeitura). ABERTURA: O presidente cumprimentou a todos e 28 

deu inicio com oração universal, em seguida relembrou as definições da reunião anterior e 29 

procedeu à pauta da presente, passando a palavra ao Sr. Leocir para explanar sobre o 30 

REGIMENTO INTERNO (RI). Com a palavra o Sr. Leocir informou que o esboço do RI foi 31 

elaborado com base nos termos da Lei Municipal nº 2.780/2017 e que este será encaminhado (via 32 

e-mail) aos membros para conhecimento e sugestões de adequações, após tomarem 33 

conhecimento, os mesmos deverão reenviar o esboço à comissão para finalizar a redação, depois 34 

de concluído, a versão final será novamente disponibilizada aos membros e posteriormente na 35 

próxima reunião será exposta para votação. Dando prosseguimento, o Presidente no uso de suas 36 

atribuições legais apresentou os nomes dos Senhores Leonardo Zanchetta e Edson Luiz Nicolak, 37 

o primeiro para a função de Secretário Executivo e o segundo para Assessor, posto isto, solicitou 38 

a manifestação dos membros quanto à aprovação da indicação, os quais foram aprovados por 39 

unanimidade. Avançando a pauta, o Presidente sugeriu o CALENDÁRIO de reuniões do 40 

CONDESS, onde ficou definida agenda inicialmente até o mês de junho de 2018, que as reuniões 41 

serão semanais todas as terças-feiras, no horário das sete às oito horas da manhã na sala de 42 

Reuniões da Casa dos Conselhos. Devido à urgência da votação do Regimento Interno entre 43 

outros assuntos, o Presidente propôs a realização da próxima reunião para o dia 15/02/2018 44 
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(quinta-feira), às sete horas da manhã (07h00min), na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 45 

Posteriormente o Sr. Ari Lafin abriu uma parte da pauta para posicionar ao conselho a respeito 46 

de um problema fundiário que o Município vem enfrentando, em seguida cedeu à palavra ao Dr. 47 

Daniel para explanar sobre o assunto ocupação irregular de áreas públicas, O Advogado afirmou 48 

que o INCRA encontra-se com dificuldade na estrutura, em detrimento da falta de recursos 49 

humanos para realizar as atividades burocráticas, entre elas, a emissão de títulos aos proprietários 50 

de lotes rurais e urbanos. Diante disso o Dr. Daniel afirmou que o Município está intervindo 51 

junto ao INTERMAT e INCRA para viabilizar um termo de cooperação com intuito de 52 

solucionar o problema. Encerrado esse assunto, o Presidente informou que as atas estão sendo 53 

transcritas e sugeriu que elas sejam disponibilizadas por e-mail, para leitura e aprovação, cuja 54 

sugestão foi aprovada por unanimidade. O Presidente sugeriu ainda como pauta para a próxima 55 

reunião: discussão do Regimento Interno; Apresentação do projeto de monitoramento em prédios 56 

públicos e formação da comissão temática para analisar o referido projeto. A pauta sugerida foi 57 

aprovada por unanimidade. ENCERRAMENTO: Constará o nome e assinatura dos presentes 58 

no registro de presenças, parte integrante desta Ata. Nada mais havendo a tratar, às 20h00min 59 

encerrou-se a reunião. Do que, eu Mônica Viegas da Costa Campos Almeida lavrei a presente 60 

Ata, que após lida e aprovada, será anexa a lista de presença desta colida no ato 61 


