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Moção :: Moção de Aplausos: 53 / 2022

O Vereador Mika da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscreve,
dispensadas as formalidades regimentais, encaminha, MOÇÃO DE APLAUSOS, ao
Senhor Paulo César Schlatter Matsumoto, pela sua participação como palestrante na 9ª
edição do Congresso Confinar, no dia 10 de maio de 2022, em Campo Grande.
O Congresso Confinar, reuniu em sua 9ª edição, mais de 1500 pessoas, entre
pecuaristas, produtores rurais e trabalhadores do campo, todos com objetivo de trocar
experiências e conhecer novas tecnologias na criação de gado e produção de carne de
qualidade. O evento reuniu os maiores nomes da pecuária nacional para explanar sobre
diversos assuntos relacionados a criação de gado de corte, entre estes nomes,
destacamos Paulo César Schlatter Matsumoto, sul-chapadense que se destaca no
cenário nacional pelos resultados obtidos no campo.
Pioneiro na implantação do Sistema Lavoura Pecuária na região, Paulo César foi
convidado pela organização do evento a compartilhar seu histórico de sucesso na
Fazenda Vitória, onde com muito êxito vêm colhendo resultados acima da média, tanto
na produção de soja, como na produção de carne de qualidade, fruto de um trabalho de
muito empenho e dedicação, transformando terras consideradas improdutivas em áreas
férteis, com adoção de práticas agronômicas sustentáveis e que promovem o
desenvolvimento socioambiental.
Diante do fato apresentado, esta Casa de Leis sente-se lisonjeada em prestar esta
singela homenagem ao referido pecuarista, que valoriza o nome de Chapadão do Sul e
engrandece a pecuária local.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2022

Mika
Vereador(a) - MDB
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