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Requeiro à Mesa Diretora, ouvido o colendo Plenário, na forma regimental, 
seja encaminhada MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao Ilustríssimo Senhor 
MARCELO SALES, Diretor Presidente da COPA INVESTIMENTOS, pelo 
pioneirismo no investimento em florestas de eucalipto no Mato Grosso do 
Sul, viabilizando a instalação de grandes indústrias do setor da celulose, 
como o recente lançamento da maior planta de celulose em linha única do 
mundo em Ribas do Rio Pardo pela empresa SUZANO, a partir de 50.000 
hectares de eucalipto, inicialmente cultivadas pela COPA INVESTIMENTOS.

 

A moção deverá ser redigida nos seguintes termos:

 

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa de seu Vice-
Presidente DEPUTADO EDUARDO ROCHA, congratula-se com o 
Ilustríssimo Senhor MARCELO SALES, Diretor Presidente da COPA 
INVESTIMENTOS, pelo pioneirismo no investimento em florestas de 
eucalipto no Mato Grosso do Sul, viabilizando a instalação de grandes 
indústrias do setor da celulose, como o recente lançamento da maior planta 
de celulose em linha única do mundo em Ribas do Rio Pardo pela empresa 
SUZANO, a partir de 50.000 hectares de eucalipto, inicialmente cultivadas 
pela COPA INVESTIMENTOS.

 

A COPA INVESTIMENTOS, desde 2005, acreditou no Mato Grosso do Sul, 
iniciando seu investimento em florestas de eucalipto com 2.000 hectares 
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ampliando para mais de 100.000 hectares, transferindo cerca de 50.000 
hectares para a SUZANO, referência global na fabricação de bioprodutos, 
viabilizando o lançamento de uma nova fábrica, chamada de Projeto 
Cerrado, com capacidade para produzir 2,3 milhões de toneladas de celulose 
de eucalipto por ano, no município de Ribas do Rio Pardo, devendo iniciar 
produção até o final do primeiro trimestre de 2024. O projeto prevê o 
investimento industrial de R$ 14,7 bilhões, o que representa um dos maiores 
investimentos privados em curso no Brasil, que deve gerar cerca de 10 mil 
empregos diretos no pico da obra, além de empregar 3 mil pessoas entre 
colaboradores próprios e terceiros e movimentar toda a cadeia econômica 
regional.

 

Iniciativas empreendedoras como esta merecem ser valorizadas por esta 
Casa de Leis, já que a COPA INVESTIMENTOS acreditou em Mato Grosso 
do Sul, dando fundamental contribuição para o desenvolvimento do Estado, 
aliado aos cuidados com o meio ambiente e sustentabilidade, bem como à 
geração de emprego e renda aos sul-mato-grossenses.

 

Plenário Deputado Júlio Maia, 13 de maio de 2021.

 

 

DEPUTADO EDUARDO ROCHA

  Vice-Presidente da ALEMS

 

O expediente desta Casa deverá ser encaminhado para:

 

Ilustríssimo Senhor MARCELO SALES
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Rua Jerônimo da Veiga, 164 - 16 andar 

04536-900 - São Paulo - SP
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