
Ata de Reunião 

Aos vinte e dois dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se os 

membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro 

de Eventos Ari José Riedi, com inicio às dezesseis horas e trinta minutos, mais uma 

reunião Extraordinária do CONDESS, com a ilustre presença do Governador do Estado 

do Mato Grosso Pedro Taques, e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e 

Vereadores do Município de Sorriso, e também os membros e convidados do conselho, 

O Presidente do CONDESS e Prefeito Municipal de Sorriso Ari Lafin deu inicio aos 

trabalhos, realizando  um claro esclarecimento sobre o CONDESS e seus objetivos, bem 

como as comissões criadas e assuntos que estão sendo abordados por esse conselho 

,para ser implantados no Município de Sorriso, colocando os devidos esclarecimentos o 

Presidente passou a palavra para o Governador do Estado de Matogrosso, que agradeceu 

a todos e elogiou o CONDESS e aos trabalhos que estão em desenvolvimento por esse 

conselho, em seguida abordou sobre o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso em 

questão de Segurança Publica, como a contratação de mais profissionais na área de 

segurança e viaturas para os municípios e a diminuição dos Homicídios no Estado, tal 

como a implantação do primeiro CIOPAER do interior do Estado de Mato Grosso no 

Município de Sorriso; versou também sobre as implantações de novas Escolas e as 

reformas realizadas em três anos na sua gestão como Governador do Estado, e também 

as construções de estradas e pontes nas rodovias estaduais, bem como duas que serão 

realizadas no Município de Sorriso uma sobre o Rio Teles Pires  e a outra sobre o Rio 

Verde , declarou também  sua preocupação com o Hospital Regional de Sorriso e apoio 

a saúde do Município e também ao Aeroporto Regional de Sorriso. O Presidente do 

CONDESS Ari Lafin Finaliza a reunião agradecendo a todos os presentes, Nada mais 

havendo eu, Hernani Alves Saldanha, lavrei essa ata e assino, sendo anexada a ela a lista 

de assinaturas colhida na presente data. 

 

 


