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A estrutura oferecida pelo Consórcio Inter-
municipal de Desenvolvimento Socioambien-
tal da Região Sul de Mato Grosso (Cidesasul) 
tem sido fundamental na execução de obras 
estruturais dos municípios consorciados. No 
período de um ano, a atual gestão fez a 
diferença na efetivação de ações estruturais.
O prefeito de São Pedro da Cipa, Alexandre 

Russi, foi eleito presidente em janeiro passa-
do, formado para o biênio 2017/2018. A 
eleição foi realizada no Paço Municipal 
Prefeito Onescimo Prati, em Campo Verde, e 
contou com a presença de 7 prefeitos.
Russi, que está em seu segundo mandato à 

frente da Prefeitura de seu município, e 
disputava a presidência do Cidesasul com o 

prefeito de Juscimeira, Moisés dos Santos, foi 
eleito por 4 votos a 3. Ele tem como 1º 
vice-presidente, o prefeito de Poxoréo Nelson 
Paim, e como 2º vice-presidente o prefeito de 
Santo Antônio do Leste, Miguel Brunetta.
Josair Lopes, prefeito de Dom Aquino, 

Juvenal Pereira Brito, prefeito de Pedra Preta, 
e Abduljabar Galvin Morammad (Abdo), 
prefeito de Jaciara, formam o conselho Fiscal. 
Fábio Schroeter, prefeito de Campo Verde, 
ficou como suplente.
Alexandre tem reforçado que um dos princi-

pais objetivos é estabelecer estratégias de 
desenvolvimento e resolução dos problemas 
enfrentados pelos municípios e, por isso, toda 
a equipe técnica tem buscado estabelecer as 

parcerias com o Governo do Estado. No 
período de um ano de mandato, foram 
diversas conquistas, sejam estruturais, 
quando convênios. 
O trabalho participativo tem sido uma das 

principais bases para a execução das 
políticas públicas, principalmente em questão 
do planejamento preliminar de todas as 
ações. “estamos e Vamos continuar buscan-
do a união das prefeituras e articular para 
que mais municípios se aliem as causas 
municipalistas. Dessa forma as ações 
conjuntas chegam a porta de quem mais 
precisa, que é a população de cada municí-
pio”, assegurou.

Página 01

EXPEDIENTE
Daniel Farias
Diretor Operacional
Bruna Dayane Garcia Martinez
Advogada
Tayne Ferreira Souza
Secretária
Contatos:
(66) 3418-1203 / (66) 9 9726-2503

Projeto Grafico e Diagramação
Jakson Silva
Textos e Fotográfias
Assessoria



CAMINHÃO DE LAMA ASFÁLTICA
TRAZ BONS RESULTADOS

O caminhão usina, cedido pelo Cidesasul, 
é uma das principais ferramentas de traba-
lho, que contempla os municípios integra-
dos. Só em Jaciara e Campo Verde, por 
meio da utilização do equipamento, foram 
aplicados 203 mil metros de material betumi-
noso em ruas e avenidas. Um trabalho de 
extrema qualidade e que trouxe efetivos 
resultados.
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APLICAÇÃO EM CAMPO VERDE
AUMENTA SOBREVIDA ASFÁLTICA 

Foi o que afirmou o prefeito 
municipal, Fábio Schroeter, 
que presidiu a entidade no 
último biênio. “Só é possível 
realizar por conta disso. Um 
trabalho bom, que vai 
aumentar o tempo de sobre-
vida, em pelo mesmo 3 anos, 
para nosso pavimento”, 
analisou. Na gestão de Ale-
xandre Russi foram aplicados 
83 mil metros quadrados, por 
meio do caminhão usina, no 
município.



Em Jaciara foram 90 dias, 
com a aplicação de 120 mil 
metros de lama asfáltica em 
diversas ruas do município. 
Um trabalho fundamental 
para a revitalização das vias 
locais, conforme o prefeito 
Abdo Mohamad.
“O município agradece a 

essa parceria e por esse 
trabalho de união, que só 
vem a favorecer a população 
de nossa cidade”, comemo-
rou.

USINA MÓVEL LEVA
MELHORIAS A JACIARA
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PC ESCAVADEIRA LEVA DESENVOLVIMENTO
A POXORÉU E PEDRA PRETA

Ambos os municípios conside-
ram os trabalhos em convenio 
com o Cidesasul essenciais para 
o complemento das políticas 
públicas. No caso de Poxoréu, o 
prefeito Nelson Paim explicou que 
o equipamento esteve 30 dias no 
município e ajudou a fortalecer os 
trabalhos desenvolvidos na agri-
cultura familiar. 
“Aqui conseguimos desenvolver 

um bom trabalho na perfuração 
de tanques de peixe, fortalecendo 
os trabalhos de piscicultura em 
nossa região”, comemorou. 
O prefeito Juvenal Pereira “Na”, 

de Pedro Preta também está 
satisfeito com os resultados. Lá 
também foi realizado o mesmo 
tipo de trabalho, acrescentando a 
construção e represa, auxilio na 
melhoria de acesso a assenta-

mentos, estradas, açudes e obras 
do Centro Poliesportivo. “Esse 
consórcio tem sido de fundamen-
tal importância para nós e esta-
mos felizes com os resultados”, 
festejou.



PARCERIA DE CIDESASUL POSSIBILITOU
SEMINÁRIO DE CONSERVAÇÃO 
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O seminário para discutir a 
conservação das nascentes 
do Rio Caninana, micro 
bacia do São Lourenço, 
que aconteceu entre os 
dias 29 e 30 de junho, foi 
realizado pela Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
(Sema), em parceria com a 
Empresa Mato-grossense 
de Pesquisa Assistência e 
Extensão Rural (Empaer), 
Comitê de Bacia Hidrográfi-
ca do Rio São Lourenço, 
com o apoio da prefeitura 
municipal e do Consórcio 
de Desenvolvimento Social, 
Econômico e Ambiental da 
Região Sul de Mato Grosso 
(Cidesasul).
Segundo o secretário 

executivo do Cidesasul, o 
engenheiro florestal Rosan-
dro de Moura, analisa esse 
como um passo fundamen-
tal, visto que a comunidade 
acadêmica do Instituto 

NOVA SEDE DO CIDESASUL E MUDANÇA
DE ESTATUTO FACILITAM LOGÍSTICA 

Com a nova sede com Cidesasul, agora 
localizada em São Pedro da Cipa, a equipe 
técnica tem fortalecido os trabalhos, pauta-
da nova logística. Segundo o secretário 
executivo Rosando Moura de Andrade, 
complementado com a mudança de estatu-
to a execução das ações fica a cada dia 
mais fortalecida, principalmente com a 
união dos municípios consorciados. Ele 
destaca que um dos principais objetivos é a 
ampliação no atendimento do Cidesasul, 
conforme a atuação municipalista do atual 
gestor Alexandre Russi.
“O Alexandre tem nos dado total suporte e 

com isso estamos mantendo nossa boa 
arrecadação e melhorando os serviços 
prestados aos municípios. Estamos fazen-
do essa gestão para que possamos agregar 
mais prefeituras e atender ao cidadão com 
qualidade”, salientou.

Federal de Mato Grosso (IFMT), pólo de 
Jaciara, se fez presente. “Essa união nos 
instrumentaliza no desenvolvimento de ações 
concretas e eficazes. O consórcio estará 

sempre junto nesse tipo de ato, que só 
vem a beneficiar a nossa região’, garan-
tiu.



InforCIDESASUL | ANO - 1 | março de 2018

Página 05

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Econômico Social e Ambiental da Região Sul

CONSORCIO ARTICULA PLANO
DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

CIDESASUL TRABALHA DESCENTRALIZAÇÃO
AMBIENTAL E IMPLANTAÇÃO DE SELO

DE INSPEÇÃO ANIMAL

A descentralização da gestão ambiental 
e a implantação do Sistema de Inspeção 
Municipal (SIM) foram as principais 
pautas discutidas no ciclo de palestras, 
realizado e organizado pelo Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Ambiental da Região Sul 
(Cidesasul), em São Pedro da Cipa, no 
início de 2017.

As demandas foram apresentadas ao 
presidente do Instituto de Terras de Mato 
Grosso (Intermat), Cândido Teles, pelo atual 
gestor do Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Econômico, Social e 
Ambiental da Região Sul de Mato Grosso 
(Cidesasul), o prefeito de São Pedro da Cipa, 

Alexandre Russi, acompanhado do secretário 
Executivo, Rosandro Moura. Conforme as 
tratativas, a pauta foi a busca de alternativas 
de atuação, para que haja a regularização 
fundiária efetiva nas comunidades dos 
municípios integrados ao Cidesasul.
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CIDESASUL BUSCA ESTIMULAR POTENCIAL
ECONÔMICO DA REGIÃO SUL

ITIQUIRA SE INTEGRA AO CIDESASUL

MUNICÍPIOS QUE FAZEM NOSSA HISTÓRIA

Foi uma das pautas estabelecidas em 
reunião com a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico (Sedec), 
que apresentou o ideal em estimular o 
que já tem e, para trazer espaço a 
outras iniciativas.
Um ponto citado pele presidente 

Alexandre Russi é o potencial turístico-e-
conômico da região do Vale do São 
Lourenço, havendo a necessidade de 
um estudo de ações mais aprofundado 
por parte do Estado. 
“Queremos que o trabalho da Sedec 

venha somar com as iniciativas, inclusi-
ve do Consórcio, temos muitos prefeitos 
novos e que precisam de apoio”, reve-
lou.

O prefeito de Itiquira, Humberto Bortolini, 
também esteve presente no ciclo de pales-
tras, dando o pontapé inicial na busca da 
descentralização da gestão ambiental e a 
implantação do Sistema de Inspeção Muni-
cipal (SIM). Agora o município também faz 
parte do consórcio. “Parabenizo a gestão 
por, em tão pouco tempo, ter um avanço 
significativo nas ações, que venham a 
melhorar o fortalecimento dos municípios”, 
elogiou.

Juscimeira
População estimada - 10.971

Jaciara
População estimada - 26.633

Pedra Preta
População estimada - 16.965

Santo Antônio do Leste
População estimada - 4.875

Dom Aquino
População estimada - 7.977

Itiquira
População estimada - 12.789

São Pedro da Cipa
População estimada - 4.541

Campo Verde
População estimada - 39.933

Poxoréu
População estimada - 15.985

Nova Brasilândia
População estimada - 3.827
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JEEP CROSS EM SÃO PEDRO DA CIPA
TEVE PARCERIA DE CIDESASUL

O 1º Jeep Cross no município foi organizado pela prefeitu-
ra, com o apoio do Jeep Clube de Primavera do Leste e do 
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, 
Social e Ambiental da Região Sul de Mato Grosso (Cidesa-
sul). Um público foi delírio com a 3ª etapa do mato-grossen-
se, que contou com a participação de 20 competidores, 
divididos nas categorias força-livre e 4x4.

REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO
FORTALECE MUNICÍPIOS

Esse foi o primeiro passo oficial para os trabalhos do 
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econô-
mico, Social e Ambiental da Região Sul de Mato 
Grosso (Cidesasul), presidido pelo prefeito de São 
Pedro da Cipa, Alexandre Russi.

A Reformulação do estatuto e o levantamento das 
demandas foram as principais pautas debatidas pelos 
municípios consorciados, durante a primeira assem-
bleia extraordinária, que aconteceu no início de 2017. A 
meta foi debater projetos e fortalecer as ações.
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Estamos empenhados em 
nosso propósito municipalis-

ta e atuando, através do 
empenho de nossa equipe 

técnica, para oferecer servi-
ços de qualidade, que aten-

dam efetivamente aos 
municípios integrados ao 

Cidesasul. Com a graça do 
bom Deus, estamos tendo 
muitas conquistas, com a 

aquisição de equipamentos, 
manutenção periódica e, 

principalmente dando 
acesso as prefeituras aos 

serviços de qualidade. 
Nenhuma missão é fácil, 

mas posso garanti que 
vamos e podemos continuar 

no caminho do desenvolvi-
mento, levando aos prefei-

tos e suas equipes as alter-
nativas de sustentabilidade, 

agregando políticas públi-
cas. Com fé em Deus, para 

a frente é que se anda.

PALAVRA
DO PRESIDENTE

Alexandre Russi
Presidente

do CIDESASUL

ATUAÇÃO TÉCNICA AMPLIA FORÇA
ESTRUTURAL E DE GESTÃO 

Quando se fala em estrutura não poderí-
amos citar apenas o caminhão usina, mas 
também todo o maquinário viabilizado 
pela atual gestão, assim como um cami-
nhão D-40, articulado junto a Secretaria 
de Estado de Trabalho e Assistência 
Social (Setas-MT), PC escavadeira 
Kumat, em regime de comodato junto a 
Secretaria de Estado de Agricultura Fami-
liar (SEAAF-MT) além de outros equipa-
mentos. 
Frente a gestão do Cidesasul, desde 

janeiro de 2017, Alexandre Russi, junto a 
equipe de trabalho, atuou em várias 
frentes de serviço, incluindo a reformula-
ção do estatuto. “A nossa atuação é 
conjunta, pois os municípios precisam de 
uma resposta rápida e eficaz. O Cidesasul 
está aqui para auxiliar no que for preciso 
e vamos continuar nesse caminho, de 
uma gestão que vai atrás e procura resol-
ver as demandas da melhor forma possí-
vel”, garantiu.

a n t e s

d e p o i s

DE FUTEBOL

O CAMPEONATO
COM A MAIOR

PREMIAÇÃO DE
MATO GROSSO

AGUARDEM

VEM AI!


