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Requeiro à Mesa Diretora, ouvido o colendo Plenário, na forma regimental, 
seja encaminhada MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao Ilustríssimo Senhor 
MÁRIO CELSO LOPES, idealizador do Projeto Tamanduá Bandeira, que foi 
transformado em Projeto Cerrado, através do qual a Suzano Papel e 
Celulose S.A. fez o recente lançamento da maior planta de celulose em linha 
única do mundo, que trará investimentos na ordem de R$ 14,7 bilhões 
(catorze vírgula sete bilhões de reais) e gerará cerca 10.000 empregos na 
região de Ribas do Rio Pardo, alavancando a economia e trazendo mais 
desenvolvimento para Mato Grosso do Sul.

 

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 MÁRIO CELSO LOPES, idealizador do Projeto 
Tamanduá Bandeira, que foi transformado em Projeto Cerrado, através do 
qual a Suzano Papel e Celulose S.A. fez o recente lançamento da maior 
planta de celulose em linha única do mundo, que trará investimentos na 
ordem de R$ 14,7 bilhões (catorze vírgula sete bilhões de reais) e gerará 
cerca 10.000 empregos na região de Ribas do Rio Pardo, alavancando a 
economia e trazendo mais desenvolvimento para Mato Grosso do Sul.

 

O visionário empresário Mario Celso Lopes foi o idealizador do Projeto 
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Tamanduá Bandeira, o qual foi rebatizado de Projeto Cerrado, em que a 
SUZANO, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a 
partir do cultivo de eucalipto, anunciou a construção de uma nova fábrica 
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.

 

O Projeto Cerrado, em referência à sua localização geográfica em Mato 
Grosso do Sul, e amplia em aproximadamente 20% a atual capacidade de 
produção de celulose da Suzano, de 10,9 milhões de toneladas e terá 
capacidade para exportar aproximadamente 180 MW médios ao sistema 
elétrico nacional. A efetivação do projeto resultará na maior planta de 
celulose em linha única do mundo. O Projeto Cerrado terá como principal 
fonte de recursos a geração de caixa da Suzano.

 

Durante a construção, o empreendimento deve gerar cerca de 10 mil 
empregos diretos no pico da obra, além de milhares de empregos indiretos 
em toda a região. Quando concluída, a nova unidade deve empregar 3 mil 
pessoas entre colaboradores próprios e terceiros e movimentar toda a cadeia 
econômica regional.

 

Iniciativas empreendedoras como esta, iniciada pelo empresário ora 
homenageado, merecem ser valorizadas por esta Casa de Leis, diante da 
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.
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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 Mário Celso Lopes

Prefeito Municipal de Andradina/SP

Rua: Orensy Rodrigues da Silva, n° 341 - CEP: 16901-900

Andradina/SP
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