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MOÇÃO Nº 9/2020

Moção de congratulação à COOPERZIMBA.

Elísio Sgrott, Vereador do PP, e Humberto Carlos dos Santos, Vereador do PSB, vêm no exercício
de suas prerrogativas, à presença de Vossa Excelência propor para deliberação do plenário, a
seguinte Moção de Congratulação:

Moção de congratulação à Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de
Imbituba – COOPERZIMBA,  inscrita no CNPJ n.º 07.028.626/0001-55.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente e Nobres Vereadores. 

A cooperativa de trabalho dos catadores de materiais recicláveis - COOPERZIMBA,
constituída no dia 27/07/2003, com sede no bairro de Vila Nova Alvorada, Imbituba – SC, rege-se
pelos valores e princípios do cooperativismo, pelas disposições legais e pelas diretrizes da
autogestão. Durante mais de 15 anos os associados da cooperativa desenvolveram atividades de
triagem no Centro de Processamento de Resíduos do município, localizado no bairro de Vila Nova
Alvorada. A partir de agosto de 2019, a cooperativa passou a operar também a coleta seletiva de
materiais recicláveis no município. Com isso o volume de material depositado no Centro de
Processamento de Resíduos - CPR aumentou substancialmente, elevando com isso o número de
cooperados, que passou de 10 para 31, bem como os ganhos mensais dos mesmos, passando de R$
990,00 para R$ 1.500,00.

Novas empresas passaram a comprar os resíduos sólidos recicláveis, agregando assim
um maior valor ao faturamento da cooperativa.

Hoje a Cooperativa trabalha com 31cooperados e mais 6 empregados.  Em agosto/2019
processavam 40 toneladas/mês de resíduos sólidos recicláveis, que atualmente está em 120
toneladas de recicláveis por mês, com três veículos de coleta.  Após a triagem, vendem os materiais
para mais de 6 empresas diferentes.    A COOPERZIMBA é uma das poucas cooperativas de
catadores no Brasil que operam a coleta seletiva através de contrato com o município.

Sala das Sessões, em 24 de agosto de 2020.

Elísio Sgrott Humberto Carlos dos Santos
Vereador PP Vereador PSB


