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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA, COM ENTIDADES, INSTITUIçÕES

PRTVADAS E USUÁRIOS DOS SERVIçOS PÚBLICOS, GOVERNAMENTAIS E

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAT DE DESENVOTVIMENTO

SUSTENTÁVEL - CMDS - RIO BRILHANTE/MS - 2OL7 A2020',

413ne.Q]/2020-Assemb|eiaGeralordinária-Aodécimoterceirodiadomêsdejulho
de dois mil e vinte, realizada por videoconferência devido a pandemia do COVID-1g'

conforme Edital de Convocação do Senhor Prefeito Donato Lopes da Silva' nos termos

do artigo 7e. lncisos l, ll, lu da Lei Complementar ne' 1'438/2006' que institui o Plano

Diretor, e a Lei Complementar ns. 1'956/2016, em seus artigos ne' 1' 13' 14 em seus

incisos § 1e, § 2e. Carmen da inicio a videoconferência cumprimentando a todos. os

conselheiroseaosConvidadosresponsáveispelosrequerimentosaseremanalisados.
Fizeram-se presentes, Maria Carmen Matunaka Carlino' Ruy Barbosa de Oliveira

Sichinel,RoneiPereiraBarbosa,RobertoCottica,AntonioMarcato'AntonioLino
Barbosa,AnaBeatrizCastelão,osmarFernandes,MaauricioSasaki,AllanMichel
pereira, Adão Evandro Leite, volnete lnês Alessio, Álvaro calábria, Gildo Honório

Matos, lrenide Pereira de Souza, Celso Gori Filho' Carmen convida a todos para fazer

uma oração para que a reunião siga de forma organizada e com sabedoria' O primeiro

responsável,5r, Roberto Cottica, começa a falar sobre seus requerimentos que se trata

de uma ampliação na sua produçao de suínos de 72'000 para 100 000 suÍnos e cita oue [ -
o Mato Grosso do Sul é o sétimo maior produtor de suínos no Brasil, sendo o primeno s.z
o Estado de Santa Catarina e o Segundo op Paraná Roberto cita que o município de 

r'\
ToledoéomaiorprodutordeSuínoscom55milMatrizesdeproduçãoesecomparari\.
comomunicípiodeJateiiráultrapassar20milmatrizes.Robertodizqueosll
Assentamentos poderiam ser utilizados na produção de Suínos e que o Brasil é o I l'
quarto maior exportador de Suínos do Mundo Roberto diz que o motlvo de entrar \r'
com o pedido é para que a Prefeitura Auxilie nas terraplana8ens pois o Dólar subiu e \
por isso o oÍçamento ficou reduzido como já foi explicado para os Secretários Antônio \,.

LinoeRuySichinel.CarmenPerguntasealgumconselheirotemduvidaselêalguns
dados a mais contidos no processo como o aumento de pessoal' além dos empregos

indiretos na construção civil. Antônio Lino diz que o sr. Roberto cottica já havia

procurado ele e que ã Secretaria de lnfraestrutura teria as máquinas para atender o

requerimento dele e que não prejudicaria o andamento dos serviços da Secretaria'

nniônlo Lino continua dizendo que a ampliação desta empresa aumentaria a

quantidades de empreSos e a arrecadação para a Prefeitura' Ana Beatriz pergunta qual

oValordosServ|çosdosServiçosqueaprefeiturairiarealizareseessevalordeveser
pago a prefeituia. Roberto Cottica explica que é esse incentivo que ele vem

reõuerendo, o apoio de maquinas para fazer a terraplanagem que a prefeitura dispõe
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dessas maquina e a lei do PROIDES. Ana Beatriz pergunta de qual secretaria são essa

maquinas e se não atrapalhariam os serviços da secretaria. Roberto Cottica diz que as

mãquinas não afetariam o andar dos trabalhos da secretaria é que essa e a finalidade

das maquinas. Antônio Lino diz que o que o Produtor esta solicitando é uma parceria

com a Prefeitura, pois ele tem algumas maquinas que serão também utilizadas e que

existem maquinas para atender os produtores rurais e a utilização não ira

comprometer as atividades da secretaria pois os trabalhos da secretaria estão bastante

avançados. Ana agradece os escla recim entos. Carmen pergunta se algum conselheiro

tem alguma duvida e coloca o processo em Votação. APROVADO POR UNANIMIDADE.

Processo 186212020 - O Próximo requerente, Sr. Antônio Marcato começa a explicar

sobre seu empreendimento e diz que teve a oportunidade de comprar a área da antiga

Frangosul que produzia certa de 20 mil ovos e pretende ampliar a produção para 80

mil ovos e diz também que não tem essas maquinas para fazer a terraplanagem do

local e por isso veio através de seu requerimento solicitar o mesmo incentivo do

processo anterior. Antônio cita os 3 sócios do empreendimento que se chamará 3M de

3 Marcatos, e que eles ja tem uma unidade aqui em Rio Brilhante. Antônio continua

começa a dizer sobre o processo de criação do frango e diz que os funcionários irão

morar no local e que o valor do investimento chega um pouco mais de 22 milhões,

Carmen agradece a explicação do Sr. Antônio e pergunta se algum conselheiro tem

algo a Dizer. Mauricio diz que não podemos deixar um empreendimento desse porte

desamparado e que o município deve ajudar sim. Volnete diz que o projeto é êxcelente

para o município. Roberto Cottica diz que teve a oportunidade de encontrar o Sr

Antônio e eles conversaram sobre os projetos e diz que esses proietos demandam de

uma mão de obra qualificada e o mercado é bem escasso enquanto a isso. Roberto diz

que essas atividades produzem em 60 hectares o que a soja e o milho produz em 1000

hectares. Antônio diz que o rendimento máximo apos a conclusão do projeto chega a 8

milhões por ano de renda bruta. Antônio agradece aos conselheiros e especialmente

ao Secretario Ruy e ao Funcionário da secretaria Ronei quem ajudou na elaboração do

processo. Adão pede a palavra e diz que é favorável, pois esse empreendimento vem

para beneficiar o município. Carmen agradece a fala do Adão. Volnete parabeniza os

requerentes pel
- projetos. Apos colocado para aprovação, APROVADO POR

UNANIMIDADE. sm r deixa uma dica para se investir em cursos preparatórios nessas

áreas e Ruy diz que no Sindicato Rural tem os cursos em parceria com o SENAR.

Carmen agradec a pr sença de todos e finaliza a reunião. A presente Ata, foi lavrada e

assinada por mi ,RO iPereira Ba rbosa e após lid a

e aprovada, se asS r ada pelo Presidente do CM Sr. ito Donato Lopes da

Silva, e demais p ent
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