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Moção :: Moção de Aplausos: 41 / 2022

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.
Considerando os desafios que o agronegócio enfrenta todos os dias e a necessidade de
aprimoramento das técnicas, bem como conhecimento de novas tecnologias para o campo, a
realização de uma vitrine tecnológica específica para o homem do campo é de suma importância
para o crescimento e o aumento da produção, daí a necessidade da realização de um evento com a
relevância do TECNOAGRO.
Em um cenário pós-pandêmico, a Fundação abriu suas portas para os produtores rurais e parceiros
do agronegócio, depois de um ano sem a realização da feira, e com grande satisfação, realizou um
evento de alto nível com número recorde de expositores e a participação de um grande público.
E todo este sucesso se deu graças ao empenho e a dedicação dos colaboradores e diretores da
Fundação Chapadão que ano após ano aprimoram suas ferramentas de trabalho e garantem a
realização de um evento com muita excelência. Diante de toda esta determinação da Fundação
Chapadão em promover um evento cada vez melhor, este vereador reconhece e parabeniza todos os
envolvidos pelo sucesso do evento.

Sala das Sessões, 21 de março de 2022
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