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Denomina o município de Água Clara
como Capital Estadual do MDF de Mato
Grosso do Sul.
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Art. 1° Fica denominado como Capital Estadual do MDF no estado de Mato Grosso
do Sul, o município de Água Clara.
 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

 
Plenário Deputado Júlio Maia, 17 de abril de 2019.

 
 
 

Zé Teixeira
Deputado Estadual

DEMOCRATAS
(008/2019)

JUSTIFICATIVA

Considerando a união do Governo do Estado e do Executivo Municipal para tornar a
fábrica GreenPlac uma realidade em Mato Grosso do Sul, precisamente em Água
Clara, desde julho de 2018 vem gerando emprego e renda, quando então passou a ser
um importante pólo internacional produtor de chapas de madeira reconstituída de
média densidade (MDF).
 
Com a instalação da mais moderna indústria de MDF da América Latina, a grande
empresa do Grupo Asperbras inaugurou naquele município o seu mais novo
empreendimento, com investimentos fabris da ordem de R$ 600 milhões, o maior feito
pelo Grupo no País, em seus 52 anos de atuação.
 
Sendo processados inicialmente 250 mil metros cúbicos por ano, futuramente, uma
segunda linha produtiva deverá elevar a capacidade de produção para
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aproximadamente 650 mil metros cúbicos anuais. Os equipamentos e maquinários
para a produção das placas têm origem na Alemanha.
 
Ao montante de investimentos feitos somam-se outros R$ 75 milhões no plantio de
florestas de eucaliptos próprios que, segundo a empresa, foram plantados sob rígido
controle de manejo e origem, em 12.000 mil hectares de florestas. No entanto, a
empresa a partir da sua instalação no mês de julho/18, enquanto não se utiliza da
produção própria - cujo primeiro corte está previsto para até 7 (sete) anos após o
plantio - estará processando matéria-prima adquirida no mercado slot (eucaliptos
adquiridos de terceiros).
 
Devemos reconhecer que este empreendimento modificou significativamente toda a
economia da região. Mudanças visíveis na cidade de Água Clara e em seu entorno são
notórias e, de acordo com o IBGE (2017) o município de Água Clara possui 14.992
habitantes, o local passou a conviver com cerca de 40 treminhões diários de pontaletes
de eucaliptos entrando e saindo da fábrica e movimentando toda a cadeia produtiva,
criando novos restaurantes, hotéis e lojas para atender à demanda gerada pela
circulação de pessoas. Além disso, a empresa está gerando 290 empregos diretos e
cerca de 400 indiretos.
 
Assim, por essas razões expostas a Câmara Municipal de Água Clara, por intermédio
do Vereador Eulojari Ferreira de Souza - Democratas, apresentou requerimento ao
legislativo local em 3 de dezembro de 2018, sob o número 020/2018, matéria esta
aprovada em Sessão Ordinária pelos demais Edis, qual buscam reconhecer aquele
município como a Capital Estadual do MDF no Estado de Mato Grosso do Sul,
posteriormente, e enviado a este Parlamentar, com o intuito de elaborar a referida
proposição com o merecido reconhecimento ao município.
 
Assim, na certeza de que a nossa iniciativa se constitui em um justo reconhecimento à
população do município de Água Clara, esperamos poder contar com o valioso apoio
dos nobres Pares, em favor de sua aprovação nesta Casa de Leis.

 


