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Programa “Acelera Alcinópolis”
entra para a história do município
Pela primeira vez em 30
anos de sua história, uma
administração municipal
lançou um Programa de
investimento no município,
elaborado e planejado para
atender todos os setores da
cidade, o “Acelera Alcinópolis”.

PÁGINA 08

SOU SOJA, SOU GERMINEX marca
sua identidade no TECNOAGRO 2022
Durante os três dia do
TecnoAgro, os visitantes
do stand da Uniggel Sementes® teve a oportunidade de conhecer as soluções
ainda mais inovadoras para
aumentar a produtividade
no campo

PÁGINA 06

Tecnoagro trouxe maior
novidade do agro dos últimos anos
A 24ª edição da Tecnoagro já entrou para a história, marcada por novidades
tecnológicas e pela boa
presença de público no retorno ao evento presencial.
Após um ano sem a realização da feira por ocasião
da pandemia, a Tecnoagro
2022 se consagrou como a
maior edição já realizada.

PÁGINA 07

Sementes Ipiranga apresentou
novas Cultivares no TecnoAgro
Durante os três dias do
evento, os visitantes do
estande da Ipiranga, foram
recepcionados pelo time
comercial da Ipiranga, que
apresentaram aos visitantes
todo portfólio da empresa,
e o lançamento da Brasmax
Guepardo e Olimpo, e da
Caraiba Genética CG 7277
e 7879.

PÁGINA 03

Promessa comprida: Prefeito Cleverson Uniggel Sementes marcou presença
coloca Hemodiálises em Funcionamento
Entrou em f u n c i o namento na cidade
de Costa Rica, o
atendimento aos
pacientes em tratamento de Hemodiálise do município.

PÁGINA

na 24ª edição do TecnoAgro

PÁGINA 07
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Prefeito de Paraíso das Águas fala de
sua participação na Expo Dubai 2022

PARAÍSO DAS ÁGUAS – MS – O prefeito municipal de Paraíso das Águas
Anízio Sobrinho de Andrade
(DEM), esteve participando
da Expo Dubai 2022, que está
sendo realizada em Dubai,
uma das maiores exposições
do mundo, que foca na auto
sustentabilidade.
O convite foi do Sebrae,
por meio do Cidade Empreendedora, em que Paraíso
das Águas é um dos 22 municípios de Mato Grosso do
Sul que aderiu ao programa
Cidade Empreendedora.
No grupo em que participou o prefeito Anízio Andrade, estavam os prefeitos
de Costa Rica: Dr. Cleverson, de Inocência, Toninho da Cofapi e de Jaraguari,
Edson Rodrigues de Nogueira, equipe do Sebrae e da reitoria de uma faculdade
de Campo Grande.
“Tive a oportunidade de também
conhecer outros prefeitos, de outras regiões do Brasil, como de Maringá (PR)
e Palmas (TO), onde trocamos muitas
experiências e tive como destacar as
potencialidades do nosso município”,
destacou Anízio Andrade.
O prefeito Anízio Andrade também
informou que sugeriu uma conferência
entre os participantes desta exposição,
para trocar ideias e destacar alguns
pontos importantes que possam ser
empregados na realidade local. “Esta foi
uma sugestão minha aos participantes,
para nos reunirmos com os prefeitos
participantes e também com a equipe do
Sebrae, para discutirmos alguns pontos
que possam favorecer nossa implantação de ideias na prática”, afirmou.
A exposição reúne expositores de
quase 200 países que, juntos, vão
mostrar a última palavra em inovação, oportunidade, tecnologia, mobilidade e
sustentabilidade.
“A Expo Dubai ajuda a entender as possibilidades para o mundo do futuro. É
neste mundo em que queremos nossa Paraíso das Águas, uma cidade nova, a mais
nova de Mato Grosso do Sul e a 5ª do Brasil, onde queremos empregar algumas
tecnologias e modernidades e para isso fui conhecer as oportunidades de ponta
que se apresentam”, disse Anízio Andrade.
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Sindicato lança oficialmente a
50ª Festa do Peão de Cassilândia

O Sindicato Rural de
Cassilândia iniciou as
vendas das credenciais
para a 50ª Festa do Peão
de Cassilândia, acontecerá dos dias 23 a 31 de
julho.
Considera umas das
melhores festas do peão
do país, e promete ser
umas das melhores já
realizado até hoje em
Cassilândia, contará
com os tradicionais rodeios em touros e cavalos, prova de laço em
dupla (masculina e feminina), três tambores
e rodeio regional e em
burro estradeiro, além
de uma grande grade
shows nacional.
Programação:
Dos dias 23 as 26
portões abertos.
Dia 23 – Acontecerá
à abertura, com culta
e missa no período da

manhã, prova de laço em
dupla na modalidade masculina e feminina durante
todo dia, inicio do rodeio
regional, após show com
artistas regionais.
Dia 24 – Prova dos três
tambores na modalidade
masculina e feminina,
rodeio em burro estradeiro e segundo dia rodeio
regional, após show com
artistas regionais.
Dia 25 – Semifinal
rodeio em burro estradeiro e do rodeio regional,
após show com artistas
regionais.
Dia 26 – Apresentação
de grupos de catira, final
do rodeio em burro estradeiro e do rodeio regional,
após show com artistas
regionais.
Dia 27 – Homenagens
a personalidades cassilandenses e show com a dupla, Mato Grosso & Ma-

thias. Ingresso R$40,00.
Dia 28 – Inicio do rodeio profissional em touros e cavalos, e show com
a dupla Maiara & Maraisa. Ingresso R$60,00
Dia 29 – Segundo dia
do rodeio profissional em
touros e cavalos, e show
com o cantor Eduardo
Costa. Ingresso R$50,00
Dia 30 – Show pirotécnico terceiro dia do
rodeio profissional em
touros e cavalos, e show
com o cantor Zé Felipe.
Ingresso R$ 50,00.
Dia 31 – Semifinal e
final do rodeio profissional em touros e cavalos e
sorteio do bingo do carro
0 km.
Permanentes
As permanentes já estão sendo vendida nos
seguintes valores, promoção de lançamento,
R$130,00 até o dia 10 de
março, pagamento em
dinheiro, depois valor
de R$140,00 a vista e
R$150,00 em até 4 vezes
no cartão de crédito. Os
pontos de vendas são
Conveniência 3J, Rafaela
Calçadas e no Sindicato
Rural.

Cassilândia: Cultivo do amendoim é realidade
para a região Bolsão Sul-Mato-Grossense

Figueirão: Prefeito
recebeu motoniveladora 0 KM
O prefeito municipal de Figueirão, Juvenal Consolaro, recebeu n, uma motoniveladora
nova, através de emenda da deputada federal e Ministra Tereza Cristina , no valor de
R$477.500,0, com contrapartida da prefeitura no valor de R$515.166,66.
que chegou para fortalecer a frota de obras do
município.
Ele esteve acompanhado do vice-prefeito Jorge
Mortari e dos secretários
Denivan Barbosa, da Infraestrutura, Pedro Ubiali, da
Saúde, e Alexandre Luis,
da Educação, além de servidores municipais.Também
marcaram presença no ato os
vereadores Abadio Rocha,
Beugmar Ferreira, Renata Mortari e Ronis Silva.
No ato o prefeito fez a entrega da chave ao Secretário Municipal de Infraestrutura,
Denivan Barbosa, que já colocou na programação de trabalho.
O chefe do executivo afirmou que “Os operadores receberam treinamento para o uso
da máquina”, disse Juvenal.
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O programa de Pósgraduação em Agronomia da Unidade
Universitária de Cassilândia (PGAC), da
Universidade Estadual
de Mato Grosso do Sul
(UEMS), e o Programa
de Melhoramento do
Amendoim (PMA) da
Embrapa, localizado
em Santo Antônio de
Goiás/GO, firmaram
uma parceria que tem
como objetivo desenvolver cultivares de
amendoim adaptadas
para principais regiões
produtoras do Brasil,
dentre elas a região do
Bolsão Sul-Mato-Grossense que tem características edafoclimáticas
propícias para o desenvolvimento da cultura
do amendoim.
Esta parceria possi-

bilitou o estudo e testes de
novas cultivares de amendoim na região, possibilitando assim a inclusão no
Registro Nacional de Cultivares (RNC). A Unidade
Universitária de Cassilândia (UUC) realiza pelo
segundo ano consecutivo
as avaliações de plantio e
melhor desenvolvimento
vegetativo na região e
em breve será divulgado
as cultivares que tiveram
o melhor desempenho e
serão incluídas no RNC.
No dia 08 de março, o
pesquisador da Embrapa,
Jair Heuert, agrônomo
e especialista em amendoim, realizou uma visita
na área experimental para
avaliação final do ensaio
e confirmou o ótimo desenvolvimento da cultura
na região, a expectativa

é que pelo menos dois
cultivares sejam incluídas no RNC ainda esse
ano para que na próxima
safra estejam disponíveis para os produtores,
permitindo que a cultura
possa se expandir no
Estado.
“Juntamente com o
RNC, o cultivo do amendoim traz grandes benefícios para a Unidade Universitária de Cassilândia,
pois há o envolvimento
de alunos de graduação
do curso de Agronomia
e da Pós-graduação nas
atividades de ensino e
pesquisa, além de publicações para difundir o
cultivo em nossa região”,
destaca o docente Dr.
Cássio de Castro Seron.
Eduardo Rosa UEMS
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Sementes Ipiranga
apresentou novas
Cultivares no TecnoAgro
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Durante os três dias do evento, os visitantes do
estande da Ipiranga, foram recepcionados pelo time
comercial da Ipiranga, que apresentaram aos visitantes todo portfólio da empresa, e o lançamento da
Brasmax Guepardo e Olimpo, e da Caraiba Genética
CG 7277 e 7879 com orientações e informações
detalhadas da variedade.
O Proprietário da empresa, André Adams, também esteve presente no TecnoAgro e recepcionou
visitantes e clientes.
Rudson, Gerente Comercial da Sementes Ipiranga, fez um balanço sobre a participação da empresa
nesta edição do TecnoAgro. “O evento foi muito
bom, recebemos em nosso estande clientes de toda
a região, e tivemos a oportunidade de compartilhar
com eles as novidades da empresa. Além disso, tivemos a oportunidade de debater tecnicamente com
eles diversos assuntos relevantes ao mercado atual
da soja, que poderão ajudá-los a obter melhores
resultados em suas propriedades”, relata o gerente
comercial da Ipiranga.
Sobre as variedades apresentadas, Rudson afirmou que apresentou resultados extraordinários de
produtividade em toda a região, além de mostrar a
satisfação e a parceira entre os clientes e a Sementes
Ipiranga.
Estamos sempre prontos para dar todo o suporte
necessário – seja antes, durante ou após o plantio
– na hora que você mais precisar, estaremos lá, ouvindo e prestando atenção. Esse é o compromisso
da empresa com seus clientes.
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Uniggel Sementes marcou
presença na 24ª edição

Depois de um período
de 02 anos sem realizar
o TecnoAgro, por conta
da pandemia, a Fundação
Chapadão, voltou a realizar
o TecnoAgro, um evento
muito importante para o
agronegócio, de toda a
região e do Estado e mais
uma vez contou com a
presença da Uniggel Sementes®, parceira de longa
data desse evento.
Com seu moderno Stand
e com uma equipe altamente competente para recepcionar o cliente e visitante,
foi uma excelente oportunidade de demonstrar
mais uma vez o alto vigor
e germinação dos produtos
Uniggel Sementes®.
Durante os três dia do
TecnoAgro, os visitantes
do stand da Uniggel Sementes® teve a oportunidade de conhecer as soluções

ainda mais inovadoras para
aumentar a produtividade
no campo.
Uniggel Sementes®,
também realizou a confraternização com clientes e
amigos, com um grandioso
carreteiro e churrasco.
Sobre a Uniggel Sementes
A Uniggel Sementes® é
multiplicadora de materiais
genéticos de empresas de
renome nacional e internacional. Atualmente com
capacidade total de produção em torno de 2.000.000
milhões de sacas, atende
aos estados de Goiás, Tocantins, Pará, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Bahia,
Piauí e Maranhão, com sementes de soja produzidas
com alto controle de qualidade, marca registrada da
empresa.

Edição 702 Março de

06

2022

SOU SOJA, SOU GERMINEX
marca sua identidade no
TECNOAGRO 2022

A Sementes Germinex
esteve esteve presente na
TECNOAGRO 2022 que
foi realizada de 8 a 10 de
março.
Em seu espaço os visitantes da feira e seus clientes
tiveram a oportunidade de
ver e interagir com as novas cultivares de soja que a
empresa está trazendo para
o mercado.
Com licenciamento de
multiplicação das genéticas
NEOGEN, SOYTECH,
TMG, MONSOY e NIDERA, a Sementes Germinex
apresentou alguns de seus
Cultivares para o ano de
2022, lançamento de cultivares nas diversas biotecnologias RR, INTACTA
RR2 PRO, e INTACTA

2 XTEND. A Intacta 2
Xtend é uma nova biotecnologia desenvolvida
pela Bayer para a cultura
da soja. Cultivares de alta
performance que vem
para somar e atender
necessidades dos produtores de Chapadão e
região, mostrando sua
identidade SOU SOJA,
SOU GERMINEX, assim como suas soluções
em TSI com Bayer SeedGrowth.
A Sementes Germinex agradece a todos
seus visitantes e clientes
que se fizeram presentes
em mais essa edição do
evento 2022, organizado
pela Fundação Chapadão.
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Tecnoagro 2022 trouxe maior
novidade do agro dos últimos anos
A 24ª edição da Tecnoagro já entrou para a história, marcada por novidades tecnológicas e pela boa presença de público no retorno ao evento presencial. Após um ano
sem a realização da feira
por ocasião da pandemia, a
Tecnoagro 2022 se consagrou como a maior edição
já realizada.
O evento reuniu 91 expositores, teve um público
de 6,515 visitantes e apresentou os experimentos
das multinacionais e das
pesquisas realizadas pela
entidade.
A Feira cresceu 21% da edição de 2020 para 2022 e passou a se consolidar como
espaço para realização de negócios. “Com a presença dos bancos, garantimos a geração
de novos negócios no parque, que acabam gerando condições especiais para os produtores que passaram por aqui”, comentou o diretor-executivo da Fundação Chapadão,
André Bartolomeu Piesanti.
O presidente da entidade,
Ilton Henrichsen,finalizou
afirmando que: . “Quase o dobro de pessoas passaram pela
Tecnoagro. Quem visitou o
evento percebeu os três dias de
intensa movimentação e muitas novidades”, comentou.
Em Chapadão do Sul, na
safra de soja 2020/2021, a área
plantada foi de 105.815,41
hectares, com produtividade
de 75,27 sc/ha e produção de 477.883,55 toneladas. Para a safra 2021/2022, a área
plantada foi de 113.203,90 ha. Já o milho, teve uma safrinha de 284.223,74 toneladas,
em uma área total de 51.781,54 ha e produtividade de 91,48 sc/ha. Os dados de soja e
milho são do projeto Siga MS (Aprosoja MS/Famasul/Gov do Estado).
Estudantes da universidade e de escolas públicas e privadas da região, incluindo de
Chapadão do Céu (GO), também estiveram presentes. “A região vive do agronegócio
e tem uma das melhores faculdades de agronomia do MS. Para respeitar o campo, é
necessário entender que o agronegócio é sim tecnológico e exige uma série de estudos
para que a gente consiga aumentar a eficiência”, apontou o presidente.
A próxima edição que acontecerá ente os dias 14 a 16/03/2023, deverá trazer novidades e r um ambiente de negócios ainda mais amplo. A feira, que tem um caráter
técnico-científico deve se transformar, ainda mais, num ambiente de negócios.
A Fundação Chapadão quer conversar com parceiros para trazer negociações diferenciadas para aquelas fechadas durante o evento. “Ainda estamos estruturando um modelo
para beneficiar expositores, produtores e a própria entidade”, garantiu o diretor.
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Promessa comprida: Prefeito
Cleverson coloca Hemodiálises
em Funcionamento

Entrou em f u n c i o namento na cidade
de Costa Rica, o
atendimento aos
pacientes em tratamento de Hemodiálise do município. A princípio
serão 08 pacientes
com idade entre
33 a 79 anos, que
iniciaram o tratamento no “Centro de Hemodiálise”.
Com isso, o prefeito Cleverson cumpre mais uma promessa de campanha eleitoral e em 15 meses de governo,
coloca em funcionamento uma das maiores conquista para
o s c o s t a r r i q u e n s e s , q u e t a m b é m v a i b e n e fi c i a r t o d a a r e gião.
A Unidade de
Nefrologia foi
construída com
recursos da prefeitura e recebeu
o
nome da técnica
de enfermagem,
de Andreza Cristina Pereira da
Costa. O serviço
de
fi l t r a g e m d o s a n gue pelas máquinas vai funcionar duas vezes por semana,
ou seja, na quarta-feira e sexta-feira, com atendimento de
quatro pacientes no turno matutino e quatro no vespertino.
No inicio o Centro de Hemodiálises vai contar com 17
p r o fi s s i o n a i s e n t r e m é d i c o s , e n f e r m e i r o s , t é c n i c o s d e e n fermagem, nutricionista, psicólogo e uma assistente social
vão atender os pacientes na hemodiálise.
O secretário da pasta de saúde do município, Jesus Baird
disse que a Fundação Hospitalar não é administrada pela
prefeitura, porém o município faz os repasses necessários
e investimentos para o bom andamento da instituição,
“sempre com objetivo de servir bem a sociedade”, disse
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Programa “Acelera Alcinópolis”
aentra para a história do município

Pela primeira vez em 30
anos de sua história, uma
administração municipal
lançou um Programa de
investimento no município,
elaborado e planejado para
atender todos os setores
da cidade, o “Acelera Alcinópolis”. O evento foi
realizado no auditório da
Câmara Municipal, pela
administração municipal,
que teve a presença de autoridades locais, do estado
e prefeitos e vereadores
de ouros municípios.O”
Acelera Alcinópolis” foi
apresentado pelo consultor
administrativo Laeryk Rodrigues que detalhou todo
o projeto que fomentará o
desenvolvimento, gerando
emprego e renda, e trazendo
maior qualidade de vida e

melhor atendimento à população em todas as áreas
“Foi com muito planejamento, responsabilidade,
mas principalmente parcerias que conseguimos
chegar a este momento. É
motivo de muita alegria
apresentar para a população um programa que vem
sendo desenvolvido há
algum tempo pela nossa
administração”, explica
Dalmy, prefeito de Alcinópolis.
“Alcinópolis foi abençoando com esse homem,
nunca na historia do município, se viu uma administração fazer o que já se fez
e está sendo feito em nossa
cidade, hoje tenho orgulho
de fazer parte deste processo, como vice-prefeito,

o nosso prefeito é muito
responsável com o dinheiro
público”.
Com missão de planejar,
executar e gerar o desenvolvimento social e financeiro
para a população de forma
organizada, O Programa,
cita alguns exemplos, que
possibilitará aquisições de
maquinários, veículos a fim
de melhorar a frota no geral.
Em infraestrutura, o Programa incluirá a reforma da
UBS, a ampliação da UBS
24h, a construção do Centro
de Eventos do CONVIVER,
continuidade da instalação
do Pólo Industrial, pavimentação asfáltica, construção de
pontes, instalação de mataburros, entre outros. Além
de obras físicas, o Programa
busca investir nas obras
humanas e sociais através
de incentivos ao pequeno
comerciante e à agricultura
familiar.
Participaram do evento o
secretário de infraestrutura
do Estado, Eduardo Riedel;
a secretária de Habitação
do Estado, Maria do Carmo; o presidente da Assembleia Legislativa, Deputado
Paulo Correa; o presidente
da ASSOMASUL, Valdir
Couto; o diretor presidente
da SANESUL, Walter Carneiro; o assessor especial do
Governo, Marco Santullo; o
comandante do 5º Batalhão
de Coxim, Ten. Cel. Mauro
Cesar Sales; o aspirante oficial da Polícia Militar, Manoel Moreira; o vice-prefeito
de Alcinópolis, Valter Roniz;
a presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, Isabel
do Zezinho, acompanhada
dos demais vereadores municipais: Ângelo do Nicola,
Ademir Müller, Helder Carneiro, Paula do Edivaldinho,
Valdeci Passarinho, Evaldo
Furtado e Onilza Matias;
os secretários municipais:
de Saúde, João Abadio, de
Assistência Social, Aloísio
Martins, de Administração,
Célia Regina, de Educação, Carina Marques, de
Desenvolvimento, Bruna
Barbosa, de Obras, Fernando
Nicoletti.

Prefeitura de Alcinópolis lançou mais 25 casas
do Programa Municipal “Construindo Sonho
Mais 25 famílias vão ganhar suas casas, com o projeto municipal, “Construindo
Sonhos”, implantado no
município de Alcinópolis,
pelo Governo de Dalmy
Crisóstomo.
O lançamento destas novas unidades habitacionais
foi feito pelo prefeito municipal, juntamente com
secretário estadual de infraestrutura estrutura Eduardo
Riedel, secretária estadual
de Habitação Maria do Carmo,.
P ro j e t o m u n i c i p a l ,
“Construindo Sonhos”
“Construindo Sonhos” é
um programa do município
em que o mutuário beneficiado precisa ter o terreno, e
atender a uma série de critérios para participar do Programa. Este ano, numa parceria
inédita com o Governo do
Estado, através da AGEHAB
vinculada à Secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura conseguiu celebrar um convênio
de 50% no valor total das construções para cada, Estado e Município. Os investimentos
das construções serão de R$
1.881.027,70.
O prefeito Dalmy parabenizou, a todos os contemplados e em especial ao trabalho
do Conselho que é o responsável pela análise da documentação e contemplação dessas
famílias.
A cerimônia contou ainda
com as presenças, do secretário especial da casa civil
Marco Aurélio Santulio e neste ato representando a ministra da agricultura, pecuária
e abastecimento Tereza Cristina, diretor presidente da empresa de saneamento Sanesul Walter Carneiro Junior,
coordenador regional do governo Ivan Xixi, presidente
da assembleia legislativa de
MS deputado Paulo Correia
e do Senhor José Luiz assessor do deputado estadual Zé
Teixeira que representou o
deputado, prefeito de Nioaque Valdir Júnior presidente
da Assomasul, prefeito de
Sonora Enelto presidente do
consórcio COINTA e do prefeito de Pedro Gomes William
Fontoura, vereadora Isabel do
Zezinho presidente da câmara
municipal, vereadores Ademir
Muller vice-presidente, Ângelo do Nicola, Evaldo Furtado,
Valdeci Passarinho, vereadoras Onilza Matias, Paula
do Edivaldinho e Rosangela
Campos, vereadores das cidades vizinhas, todos nossos
secretários municipais.
Entrega de Van
Na oportunidade foi entregue 01 Van de 16 lugares para transporte de usuários da saúde, que vai trazer mais
conforto, segurança e dignidade, ao pacientes.
O prefeito Dalmy Crisóstomo, fez questão de afirmar, que essa van foi conseguida
através do empenho dos vereadores, que buscaram os recursos com seus deputados
estaduais Zé Teixeira, Paulo Correia, Mara Caseiro, Professor Rinaldo Modesto e
Barbosinha.
“Assim caminha nossa administração, numa parceria com o Legislativo e o resultado
é esse, população sendo beneficiada” afirmou o prefeito.
Reservatório de Água
O diretor presidente da Sanesul Walter Carneiro, juntamente com o prefeito e demais
autoridades, fizeram a inauguração de um reservatório de água de 300.000 litros, de
água, solucionando o problema do abastecimento de água que o município enfrentava
durante o período de seca.
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Presidente da Câmara enalteceu o
trabalho do agronegócio para nossa
região, na abertura do Tecnoagro
Após DOISano sem a realização do evento, a Tecnoagro 2022 se consagrou como a
maior edição já realizada, com aproximadamente 80 expositores.
Na abertura, as autoridades que se pronunciaram foram unânimes em alertar aos
produtores a importância da TecnoAgro para levar informação útil e relevante para o
incremento da produtividade sustentável. Eles destacaram a importância da região norte
e nordeste de Mato Grosso do Sul, no desenvolvimento do agro, a partir do emprego
de produtos e serviços de qualidade e validados pela Fundação Chapadão.
Durante seu pronunciamento na abertura, o Presidente da Câmara André dos Anjos
enalteceu o trabalho do agronegócio para nossa região, segundo ele, os produtores
rurais são responsáveis pelo sucesso e a prosperidade de toda a região. André frisou
ainda que Chapadão do Sul é uma cidade com inúmeras oportunidades e que o município contribui para o crescimento de todos, desde pequenos produtores que atuam
na agricultura familiar até os grandes produtores de grãos.
Emocionado com a oportunidade da realização de mais uma edição da TecnoAgro, o
Presidente da Fundação Chapadão realizou um breve balanço dos trabalhos da entidade,
o apoio que recebe das empresas parceiras, das prefeituras, câmara de vereadores e do
Governo de Mato Grosso do Sul. Para a realização da TecnoAgro, com o sucesso que
já se observava no primeiro dia da realização, Ilton Henricsen destacou ainda o esforço
e a dedicação da equipe de colaboradores da Fundação Chapadão. Ilton passou pela
política, em seu discurso, destacando a importância do momento em que o Brasil está
passando neste ano eleitoral, quando teremos que escolher o melhor caminho para a
continuidade do seu desenvolvimento econômico, social e do agro.

EXPEDIENTE DE VEREADORES
Requerimento nº 56/2022
Vereador Vanderson Cardoso
REQUER-SE à Mesa,
com observância nas disposições regimentais, o
envio de Expediente ao
Prefeito Municipal, João
Carlos Krug, com cópia
ao Secretário de Educação
e Cultura, Guerino Perius,
no sentido de que seja informado a este Vereador,
se já existe a previsão de
ser implantado em nosso
Município novo valor do
Piso Salarial Profissional
Nacional para os Profissionais do Magistério
Público da Educação Básica.
O Vereador espera, obter
uma posição do nosso
Executivo, quanto a aplicabilidade dessa lei, considerando ser um fato de
interesse local e social.

Indicação n. 401/2022 Vereador Marcelo da Costa
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN,
Pedro Lopes, solicitando
para que seja revisado o
Sistema Binário de nossa
cidade e assim voltando

a ser mão dupla a Rua
Guarapuava.

Indicação n. 402/2022
Vereador Marcelo da
Costa
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, com cópia a Secretária de Assistência
Social, Maria das Dores
Zocal Krug, solicitando
que, urgentemente, seja
providenciada a construção de mais habitações
populares em nosso Município. Reforçando a Indicação de nº 174/202, de
autoria deste Vereador.
Indicação n. 403/2022
Vereador Marcelo da
Costa
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao
Secretário Municipal
de Infraestrutura e Projetos, Ricardo Bannak,
solicitando a construção
de uma piscina para lazer da população, no
Parque Natural, “Parque
do Povo”, no Bairro Sibipiruna.

Indicação n. 404/2022

Vereador Tucano
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos,
Ivanor Zorzo, solicitando
a instalação de um Ponto
de Ônibus, com proteção contra as condições
climáticas e sinalização
do local de embarque e
desembarque, em frente
ao Residencial Boa Vista,
para atender moradores
do local e população do
Bairro Planalto.

Indicação n. 405/2022
Vereador Vanderson Cardoso
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente a Deputada
Estadual, Mara Caseiro,
solicitando destinação de
Emenda Parlamentar no
valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), para custeio da saúde do Município de Chapadão do Sul
– MS.
Indicação n. 406/2022
Vereador Vanderson Cardoso
INDICA-SE, com observância nas disposições regimentais, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug,

com cópia ao Secretário
de Obras, Transportes e
Serviços Públicos, Ivanor
Zorzo, solicitando que
seja construído um pátio,
uma área apropriada para
estacionamento público
municipal de caminhões.
Em atendimento a Lei
Municipal nº 720, de 20 de
maio de 2009. Reforçando
a Indicação nº 45/2021, de
autoria do Vereador Marcelo da Costa e Indicação
nº 265/2021, de autoria
deste Vereador.

Indicação n. 407/2022
Vereadores Vanderson
Cardoso e Prof.ª Almira
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos,
Ivanor Zorzo, solicitando
a aquisição de uma Pá
Carregadeira, para atender
as demandas da Secretaria
Municipal de Obras.

Indicação n. 408/2022 Vereadora Prof.ª Almira
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, para que por meio
do setor competente, promova um curso presencial de especialização em
língua gestual, codificada
na Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS, para
funcionários públicos municipais. Esse curso pode
ser realizado em parceria
com a UFMS.
Indicação n. 409/2022 Vereador Marcelo da Costa
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, com cópia ao Secretário do SEDEMA,
José Teixeira Júnior, solicitando a troca de todos
os bueiros e bocas de lobo
do município por bueiros
inteligentes, com cestos e
grades fixas. Reforçando
a Indicação de nº 232 /
2021, de autoria deste
Vereador.
Indicação n. 410/2022 Vereador André dos Anjos
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de

expediente ao Deputado Federal, Dagoberto,
solicitando a destinação
de Recurso Financeiro
Orçamentário (Emenda
Parlamentar), no valor de
R$ 200.000,00 (Duzentos
mil reais), para contribuir
em parte para a aquisição de um Aparelho de
Mamografia Digital para
nosso Município.

Indicação n. 411/2022 Vereador André dos Anjos
INDICA-SE, com observância nas disposições regimentais, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug,
com cópia ao Secretário
de Obras, Transportes e
Serviços Públicos, Ivanor
Zorzo e ao Secretário do
SEDEMA, José Teixeira
Júnior, para que iniciem
as obras de revitalização
e criação das áreas verdes
nos Bairros Esplanada
nos respectivos locais aos
quais foram destinadas.
Reforçando a Indicação
de nº 209/202, de autoria
deste Vereador.

Indicação n. 412/2022 Vereador André dos Anjos
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, com cópia ao Secretário SEDEMA, José Teixeira Júnior e a Secretária
de Saúde, Valéria Lopes
dos Santos, solicitando
que seja criado no âmbito
municipal um Conselho
da Causa Animal, para que
entre outras iniciativas,
sejam discutidas as Leis
vigentes desde 2018, em
nosso Município ligadas
a esta causa, e que não
estão sendo colocadas
em prática. Reforçando a
Indicação de nº 221/21, de
autoria deste Vereador.
Indicação n. 413/2022
Vereador Mika
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, com cópia ao Secretário Obras, Transportes e
Serviços Públicos, Ivanor
Zorzo, solicitando que
seja instalado equipamento, tipo Bicicletário, no
Centro Estadual de Educação Profissional Arlindo
Neckel.

Indicação n. 414/2022 Vereador Emerson Sapo
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal João Carlos
Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos,
Ivanor Zorzo e ao Diretor
do DEMUTRAN, Pedro
Lopes, solicitando a demarcação de solo, para
estacionamento exclusivo para motocicletas e
instalação de sinalização
vertical na Avenida Seis,
entre a Avenida Onze e
Rua Treze.

Moção de Aplausos n.
38/2022 Vereador Emerson Sapo
O Vereador Emerson Sapo,
da Câmara Municipal de
Chapadão do Sul, que esta
subscreve, dispensadas as
formalidades regimentais,
encaminha MOÇÃO DE
APLAUSOS, À TODOS
OS PROFESSORES E
EDUCADORES, DO
MUNICIÍO DE CHAPADÃO DO SUL/MS,
por seu hercúleo trabalho
nestes tempos de PANDEMIA onde, sem sombra
de dúvidas, o trabalho de
toda a Rede Educacional
de nossa amada Pátria e,
sobretudo os EDUCADORES DE NOSSA CIDADE se desdobraram, dia
e noite, para que as aulas
acontecessem a contento.
Moção de Aplausos n.
39/2022 Vereadores Mika
e Alline Tontini
Os Vereadores Mika e
Alline Tontini da Câmara
Municipal de Chapadão
do Sul, que esta subscrevem, dispensadas as
formalidades regimentais,
encaminham MOÇÃO DE
APLAUSOS, ao Capitão
QOBM Eduardo Tracz,
pelo excelente serviço
prestado ao município, enquanto comandante do 7º
Subgrupamento do Corpo
de Bombeiros de Chapadão do Sul.
SECRETARIA DAS SESSÕES, 11 DE MARÇO
DE 2022.
Jacqueline C. Tomiazzi
Belotti,
Coordenadora de Atividades Legislativa.
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EXPEDIENTE DE VEREADORES
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02, de 14
DE março de 2022. Vereador André dos Anjos
“Altera redação da Resolução nº 122, de 17
de agosto de 2015, e dá
outras providências”.
PROJETO DE LEI Nº
57, DE 14 DE MARÇO
2022. Vereador André
dos Anjos
“Altera redação da Lei
833, de 25 de Abril de
2011 e dá outras providências”.
Requerimento nº 57/2022
Vereador Marcelo da
Costa
REQUER-SE à Mesa,
com observância nas
disposições regimentais,
o envio de Expediente
ao Prefeito Municipal,
João Carlos Krug, com
cópia a Secretária de
Administração, Raquel
Tortelli e a Secretária
de Saúde, Valéria Lopes
dos Santos, solicitando
que seja informado a este
Vereador o motivo pela
qual os servidores municipais, que trabalham
na cozinha do Hospital
Municipal, não estão
recebendo o adicional de
insalubridade.
Indicação n. 415/2022
Vereador Emerson Sapo
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal João Carlos
Krug, com cópia a Secretária de Assistência
Social, Maria das Dores
Zocal Krug, solicitando que seja implantado
em nosso Município,
um centro, uma casa de
apoio para acolhimento
de pessoas em trânsito
na cidade, em situação
de risco, ou moradores
de rua.
Indicação n. 416/2022
Vereador Emerson Sapo
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN,
Pedro Lopes, solicitando
para que seja revisado o
Sistema Binário de nossa
cidade e assim voltando
a ser mão dupla a Rua
Bronze, especificamente
entre a Avenida Goiás e
a Rua Ouro.
Indicação n. 417/2022
Vereador Mika
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INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, com cópia ao Secretário de Educação e
Cultura, Guerino Perius
e ao Secretário de Obras,
Transportes e Serviços
Públicos, Ivanor Zorzo,
solicitando algumas benfeitorias, a serem realizadas no Centro Estadual
de Educação Profissional Arlindo Neckel, tais
como: Placa com o nome
da instituição na fachada
do prédio, limpeza do entorno da escola, sinalização vertical e horizontal
no local, mobiliário e
mesa de refeitório.
Indicação n. 418/2022
Vereador Mika
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, solicitando fiscalização para que haja
urgentemente a limpeza
e poda do matagal da
calçada do terreno, localizado na Rua Vinte e
Dois, mais precisamente
em frente ao Colégio
Maper.
Indicação n. 419/2022
Vereador Vanderson Cardoso
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, com cópia a Secretária de Saúde, Valéria
Lopes dos Santos, solicitando a aquisição de um
veículo, exclusivo para
atender as demandas do
CAPS I Centro de Atenção Psicossocial I.
Indicação n. 420/2022
Vereador Mika
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Deputado Estadual, Londres
Machado, solicitando
que o Exmo. Deputado
apresente um Projeto de
Lei, que vise declarar de
Utilidade Pública Estadual, o Instituto Tênis
Para Todos, com sede no
Município de Chapadão
do Sul -MS. Segue anexo, documentação que
qualifica a Instituição a
pleitear a expedição do
respectivo título.

Krug, com cópia ao Secretário de Educação e
Cultura, Guerino Perius,
solicitando que sejam
disponibilizados professores especializados,
para acompanhar alunos
com necessidades especiais, no ensino regular.
O professor especializado atuaria no atendimento educacional em sala
e na interlocução com
o professor do ensino
comum.
Indicação n. 422/2022
Vereadora Alline Tontini
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, com cópia a Secretaria de Assistência
Social, Maria das Dores
Zocal Krug, solicitando
que seja feito o levantamento e estudo para a
viabilidade de implantação do curso de artesanato para os moradores do
Assentamento Aroeira
e Comunidade Pedra
Branca. Reforçando a
Indicação de nº 49/2021,
de autoria do Vereador
André dos Anjos.
Indicação n. 423/2022
Vereadora Alline Tontini
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, solicitando que envie para apreciação desta
Casa de Leis um Projeto
que dispõe sobre o fornecimento de absorventes
higiênicos nas escolas
públicas e nas unidades
básicas de saúde em âmbito municipal.
Indicação n. 424/2022
Vereador Marcelo da
Costa
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, com cópia a Secretária de Saúde, Valéria Lopes dos Santos,
solicitando a criação da
“Semana da Prevenção
à Catarata para Idosos”,
visando a prevenção de
vários problemas futuros, com relação à questão que envolve a incapacidade visual.

Indicação n. 421/2022
Vereadora Prof.ª Almira

Indicação n. 425/2022
Vereador Marcelo da
Costa

INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos

INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos

Krug, solicitando a criação de um programa,
denominado “Central
de Empregos às Pessoas
com Necessidades Especiais”.
Indicação n. 426/2022
Vereador Marcelo da
Costa
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, com cópia ao Secretário de Educação e
Cultura, Guerino Perius,
solicitando que seja realizada a capacitação
dos professores da Rede
Municipal de Ensino para
identificar os primeiros
sinais de déficit de atenção e hiperatividade e
prepará-los para trabalhar com crianças.
Indicação n. 427/2022
Vereador Tucano
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente a Deputada
Federal, Rose Modesto,
solicitando a destinação
de Recurso Financeiro
Orçamentário (Emenda
Parlamentar), no valor de
R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), para contribuir em parte com a aquisição de um Aparelho de
Mamografia Digital para
nosso Município.
Indicação n. 428/2022
Vereador Vanderson Cardoso
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos Krug, solicitando
que, através da secretaria
competente realize um
estudo no sentido de criar
o programa de incentivo a
transferência de veículos
automotores com registro
em outras cidades para
nosso município.
Indicação n. 429/2022
Vereador Vanderson Cardoso
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, solicitando que
seja encaminhado para
a apreciação desta Casa
Legislativa um Projeto
de Lei que, dispõe sobre
a redução da taxa de Contribuição para Custeio
dos serviços de Iluminação Pública – COSIP.
Indicação n. 430/2022
Vereador Vanderson Cardoso
INDICA-SE, com obser-

vância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, solicitando que
seja encaminhado para
apreciação desta Casa,
um Projeto de Lei, que
vise a Regulamentação
de Transporte Escolar no
Município de Chapadão
do Sul.
Indicação n. 431/2022
Vereadora Prof.ª Almira
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, para que por meio
da secretaria competente,
disponibilize atendimento especializado às famílias de alunos da Rede
Municipal de Ensino,
que sejam portadores de
necessidades especiais.
Indicação n. 432/2022
Vereador Alirio Bacca
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao DiretorPresidente da Energisa,
Marcelo Vinhais Monteiro, solicitando a instalação de Rede de Iluminação Pública, dois postes
aproximadamente, na
Rua dos Papagaios entre
a Rua Seriema e Avenida
das Emas.
Indicação n. 433/2022
Vereador Alirio Bacca
INDICA-SE, com observância nas disposições
regimentais, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando reparos na calçada
de toda a quadra entre as
ruas Quinze e Dezessete,
Doze e Quatorze, onde se
encontra a Piscina Municipal, entre outros. Além
dessa benfeitoria, faz-se
necessária, a substituição
de árvores, além de poda
da vegetação.
Moção de Aplausos n.
40/2022 Vereadores André dos Anjos, Tucano,
Alirio Bacca, Prof.ª Almira e Emerson Sapo.
Os Vereadores André dos
Anjos, Tucano, Alirio
Bacca, Prof.ª Almira e
Emerson Sapo da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta
subscrevem, dispensadas
as formalidades regimentais, encaminham, MOÇÃO DE APLAUSOS,
a ACE – Associação Comercial Empresarial de
Chapadão do Sul, pela
inauguração da sua nova
sede.
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Moção de Aplausos n.
40/2022 Vereadores André dos Anjos, Alline
Tontini, Tucano, Alirio
Bacca, Prof.ª Almira,
Mika e Emerson Sapo.
Os Vereadores André
dos Anjos, Alline Tontini, Tucano, Alirio
Bacca, Prof.ª Almira,
Mika e Emerson Sapo
da Câmara Municipal
de Chapadão do Sul,
que esta subscrevem,
dispensadas as formalidades regimentais, encaminham, MOÇÃO DE
APLAUSOS, a Fundação Chapadão, em nome
de seu Presidente Sr.
Ilton Henrichsen, pela
realização da 24ª Edição
do TECNOAGRO, a
qual se consagrou como
uma das maiores edições
já realizadas.
ORDEM DO DIA
– P R O P O S TA D E
EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 06, DE 03
DE MARÇO DE 2022.
VEREADORES ALLINE TONTINI, TUCANO E MARCELO DO
BAR
“ALTERA REDAÇÃO
D O PA R Á G R A F O
ÚNICO, ARTIGO Nº
115 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
DE CHAPADÃO DO
SUL – MS”.
– PROJETO DE LEI
Nº 51 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021.
EXECUTIVO
“INSTITUI REGRAS
PARA A UTILIZAÇÃO
E FINANCIAMENTO
DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO
DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL NECESSÁRIAS À
ORGANIZAÇÃO E AO
FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE GESTORA DO REGIME
PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL (MS) E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
– PROJETO DE LEI
Nº 56, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022.
EXECUTIVO
“ALTERA REDAÇÃO
DA LEI Nº 1.283, DE 10
DE NOVEMBRO DE
2021, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
SECRETARIA DAS
SESSÕES, 18 DE MARÇO DE 2022.
Jacqueline C. Tomiazzi
Belotti,
Coordenadora de Atividades Legislativa.

