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ATA DA REUNIÃO DO CONDESS 24 DE ABRIL DE 2018 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na 

OAB de Sorriso às sete horas os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Social, e também as Entidades que detém participação junto ao conselho, 

todos devidamente representados conforme lista de presença. Para realizar uma 

reformulação sobre oque representa o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Social. O Presidente do CONDESS Ari Lafin deu inicio aos Trabalhos, 

fazendo uma breve recapitulação sobre o conselho , sobre os quesitos e objetivos da 

comissão e também as suas normativas. Em ato continuo o Presidente leu Algumas das 

comissões já criadas pelo CONDESS e que estão sendo trabalhadas e discutidas na 

busca por respostas e soluções , realizando um pronunciamento sobre cada uma delas, A 

primeira a Comissão de alarmes e monitoramento dos prédios públicos para as compras 

de câmeras para a Segurança, A Segunda Comissão criada a respeito do Lixo Seco onde 

estão buscando um parecer sobre o tema , visto que onde esta sendo depositado o lixo 

seco já a uma Ordem Judicial que impede tal ação, onde estão sendo examinando a 

disponibilidade de um novo local e o estudo de uma possível terceirização da coleta do 

lixo seco. A terceira Comissão formada a respeito dos asfaltos para os Bairro Nova 

Prata , Verdes Campos, Nova Aliança, União, Distrito de Boa Esperança , e que 

também esta sendo discutida as questões dos Lagos e das drenagens Urbana. A Quarta 

Comissão sobre a Terceirização da frota Municipal . A Quinta comissão é da construção 

da Praça dos Três Poderes , onde será definido após a volta do Presidente dessa 

comissão Leonardo Zanchetta que esta em viagem, onde há duas Empresas com 

interesse na Praça dos Três poderes , Empresa Fix e a Empresa Por do Sol. A sexta 

comissão explicitado pelo Presidente  do CONDESS Ari Lafin foi a respeito do 

estacionamento para Caminhões , em sequencia abordou sobre a sétima comissão sobre 

Mobilidade Urbana que esta sendo discutido sobre a Zona azul e passe escolar em 

seguida apresentou a oitava comissão sobre implantação do novo cemitério  e nono 

comissão esta sendo discutido sobre a terceirização da merenda escolar onde estão 
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sendo trabalhados  também a viabilidade de custo da merenda , pronunciou em 

sequencia a décima comissão onde esta sendo tratado a terceirização de nação Publica e 

a décima primeira a comissão de monitoramento e controle de trafico  onde já há um 

consenso especial sobre o estudo dessa situação , apresentou em seguida a décima 

segunda, comissão do Aeroporto Municipal  onde esta sendo elaborado os problemas e 

desafios existentes, e apresentou a décima terceira e décima quarta , comissão de 

atualização do plano diretor e comissão de implantação de energias solares em  prédios 

Públicos  buscando uma nova tecnologia e energia limpa , em sequencia apresentou a 

décima quinta comissão criada, reforma e construção de escolas , creches e unidades de 

saúde,  onde há uma proposta, de um fundo especifico para Educação e Saúde no que 

diz respeito a reforma e construções . O Presidente do conselho Ari Lafin encerrou seu 

pronunciamento agradecendo a todos presentes. Sem mais para o momento eu, Hernani 

Alves Saldanha, lavrei essa ata e assino, sendo anexada a ela a lista de assinaturas 

colhida na presente data. 

 


