
Ata de Reunião 

Aos dezesete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito reuniram-se os membros 

do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social na sede a OAB 

Sorriso com inicio as sete horas, todos devidamente representados conforme lista de 

presença, Leonardo Zanchetta Abriu a comissão dando os devidos esclarecimentos e 

deu Continuidade do processo para terceirização de veículos conforme foi sugerido pela 

comissão ,O presidente da Comissão Ernani Guimaraes abriu os trabalhos falando sobre 

o Lixo seco , e elencou que a questão do lixo é muito complexo tendo muita cobrança 

da população com a prefeitura , sobre uma forma para a criação de um planejamento de 

consciência para tratar o lixo seco, em seguida o Doutor Estevan Falou sobre sua 

sugestão da criação de uma PMI – Plano Municipal de Intenção ,Para que as Empresas 

interessadas planificassem todos os processos do lixo , como Tratamento e bem como o 

seu destino e apontou suas ideias visando uma economia para o Município, e a falta de 

um projeto que apresente números e dados do que se deve ser feito. Foram apresentados 

uma pesquisa junto ao Senhor Ernani , sobre a queima do lixo para a geração de energia, 

porem, que seria pouco viável para o Município aonde segundo dados custaria cerca de 

R$ quarenta Milhões de Reais, e foi deixado em aberto para que seja realizado uma 

votação para o avanço da PMI , para que os interessados aventa uma planificação para 

tratamento do lixo. Seguindo o assunto o Senhor Francisco Alpendre, tratando do 

assuntos das PMI e PPP – Parceria Publico Privada sobre todos os riscos e afins , e qual 

seria os resultados para o Município de Sorriso , onde a PPP oferece uma infraestrutura 

moderna a sociedade com a participação da iniciativa Privada. Leonardo Zanchetta 

finaliza a comissão agradecendo a todos os conselheiros, a OAB em nome da Doutora 

Claudia, encaminhando a pauta da próxima reunião. 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. 

 

 

 

Nada mais havendo , encerra-se o presente termo. 

 

Mato Grosso, Sorriso , 17 de Abril de 2018. 


