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 1 
ATA Nº 003/2018 - 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONDESS - CONSELHO 2 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE SORRISO. Aos 3 
vinte e sete dias  do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito (27/02/2018), às sete horas 4 
(07h00min), na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, sita nesta cidade, à Rua das Videiras, 5 
nº 845, Centro, em reunião extraordinária, o CONDESS – Conselho Municipal de 6 
Desenvolvimento Econômico e Social de Sorriso, após atender o disposto no art. 5º, da Lei 7 
Municipal nº 2.780/2017, reuniu-se com a presença dos conselheiros (as): Ari Lafin (Prefeito 8 
Municipal e Presidente deste conselho); Leocir Faccio e Hilton Polesello (Câmara Municipal); 9 
Silvio Borges (ACES-Sorriso); Fabiola Martino (ASSENARTS); Aléssio Didomênico (Indústria 10 
de Aves); Ernani Guimarães (Lojas Maçônicas); Adir Cunico (CRC-Sorriso); José Carlos de 11 
Oliveira e Natal da Silva Rego (Associação de Bairros); João Marçal (Conselho Evangélico de 12 
Sorriso); Marcio Luis Kuhn (Sindicato Trabalhador Rural);  Michele Andréa Pfeifer De Paris  13 
(Poder Judiciário); Adilson Rocha (Sindicato da Indústria Madeireira); Guilherme Calvo 14 
Cavalcante e Cláudia Pereira Braga Negrão (OAB) Hélio David de Almeida Filho (APROFIR); 15 
Elisângela Maria da Silva (IFMT); Leonardo Zanchetta (Secretário de Cidade); Cláudio Drusina 16 
(Secretário de Desenv. Econômico); Pedrinho Gilmar Silva (Secretário de Obras e Serviços 17 
Públicos);  Alcionir Paulo Silvestro (CDL-Sorriso); Nodimar Correia e Joacir Missio (Sindicato 18 
Rural) Adrian Paulo Agostine e Sergio Jose  (Associação da Construção Civil); Rafael E. 19 
Stellato (Associação do Loteadores); Registrou-se a ausência dos membros: sem indicação de 20 
representante (Igreja Católica); sem indicação de representante (Fundação Sorriso); Jonas 21 
Stefanello  (Segmento de Suínos);  Leonir Capitânio (Secretário de Transporte) sem indicação de 22 
Representante (IMA); sem indicação de representante (CREA-Sorriso); Registrou-se a presença 23 
dos membros convidados: Estevam Hugaro Calvo Filho (Secretário de Administração); Charles 24 
Buhl Schilling (Lions Clube); Jorge Baldo (Sociedade Civil); Luís Fábio Marchioro (Secretário 25 
de Governo); Edson Luiz Nicolak (Assessor de Gabinete); Brendo Braga (Coordenador da Casa 26 
dos Conselhos); Alex Sandro Monarin (Procuradoria do Município); Daniel Antônio Loth 27 
(Assessoria de Comunicação da Prefeitura); Fernando Dario (Secretaria de Obras); Marcelo 28 
Antônio (Secretaria da Cidade); Marcelo A. Ferreira (Sebrae); Alencar Cella (Rotary Club); 29 
Marly B. Aguiar (SAMA); Grabriela Presser (Comerciante Local). ABERTURA: O presidente 30 
cumprimentou a todos e deu inicio com oração universal, em seguida relembrou as definições do 31 
CONDESS e da reunião anterior e procedeu à pauta da presente, passou a palavra para o Marcelo 32 
representante do Sebrae para explanar projeto nacional de liderança para o desenvolvimento 33 
regional (LIDER), após o presidente agradeceu a apresentação realizada por Marcelo e destacou 34 
a importância desse programa para o desenvolvimento municipal e regional. Em ato continuo o 35 
presidente informa que há duas comissões em andamento, sendo a primeira do Regimento 36 
Interno presidida pelo Sr. Leocir Faccio e que deverá ser apresentada na próxima reunião dia seis 37 
de março do corrente ano e a comissão referente a Monitoramento e alarmes  dos prédios 38 
públicos presidida pelo Adir Cunico. Em ato continuo o presidente passa para pauta da 39 
terceirização do lixo seco e passa a palavra para o Sr. Estevam Hulgaro Calvo Filho para 40 
explanar sobre assunto, após as explicações apresentadas, o presidente informa que os membros 41 
da comissão temática da terceirização do lixo seco, será presidido pelo conselheiro Ernani 42 
Guimarães,  acompanhado dos conselheiros Fabiola Martino, Secretaria de Obras representado 43 
pelo Secretário Pedrinho Gilmar Silva e demais funcionários e o senhor Presser representando a 44 
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Acess, ficou estabelecido o prazo de trinta dias a contar do dia subsequente dessa reunião para 45 
que a comissão apresente um estudo detalhado sobre o tema.  Na sequencia o presidente solicita 46 
que o procurador Alex Sandro Monarin explane sobre a questão da área que atualmente está 47 
sendo depositado o lixo seco da cidade. Após explicações o prefeito solicitou a comissão ora 48 
inclua no estudo uma possível terceirização do lixo seco e a viabilidade de uma nova área que 49 
seja adequada para realizar recebimento desse lixo. Em ato continuo  o presidente solicita a todos 50 
os presidentes das comissões temáticas para envolver o Poder legislativo nas discussões. O 51 
Conselheiro Ernani Guimarães na oportunidade já convocou os membros da comissão temática 52 
do Lixo Seco  para realizar a primeira reunião no dia dois de março do corrente ano as dezesseis 53 
horas na sala de Reuniões da Câmara Municipal de Sorriso. O Presidente passa a palavra para o 54 
Secretário de Governo Luis Fabio que explana sobre as licitações em andamento da prefeitura 55 
municipal. O secretário Executivo Leonardo Zanchetta informa a todos que a próxima reunião do 56 
CONDESS será no auditório do IFMT as 07:00 horas e convida a todos logo após o 57 
encerramento desta a participar da conferencia das cidades  no mesmo local. O presidente 58 
explana a todos que está reunindo o comitê gestor e que logo apresentará ao conselho os 59 
componentes e explica que irá dividir o a reunião em dois momentos sendo um para assuntos 60 
ligados diretamente a Administração Municipal e o segundo momento para assuntos gerais. 61 
ENCERRAMENTO: Constará o nome e assinatura dos presentes no registro de presenças, 62 
parte integrante desta Ata. Nada mais havendo a tratar, às 08:00h  encerrou-se a reunião. Do que, 63 
eu Edson Luiz Nicolak,  lavrei a presente Ata. 64 


