
 
 

 1 

Câmara Municipal de Votorantim 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 
 
 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 052/18  

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, que se consigne nos Anais 

desta Casa, votos de congratulações com a Senhora Marlene Barros Dias, Presidente da 

Cooperativa de Reciclagem de Votorantim – COOPERVOT, e, extensivamente, a todos 

os Cooperados e ao Senhor Edson Locatelli, pelos relevantes serviços prestados à 

comunidade votorantinense. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

A Cooperativa de Reciclagem de Votorantim nasceu em 2001 de uma parceria 

envolvendo o CEADEC - Centro de Estudo e Apoio ao Desenvolvimento, Emprego e 

Cidadania, Organização Não Governamental, cuja missão principal é a organização e 

assessoria a projetos de geração de emprego e renda e a Prefeitura Municipal de Votorantim; 

esta parceria nasceu quando, o então Prefeito, Sr. Jair Cassola assumiu a Gestão e começou as 

discussões para tirar os catadores do “lixão” e dar melhores condições para os mesmos. 

 

A utilização da reciclagem como forma de geração de renda foi fruto de uma série de 

discussões organizadas pela Prefeitura com os catadores do "lixão” de Votorantim e 

desempregados. 

 

O fator determinante que definiu esse trabalho com os catadores do “lixão” foi a 

necessidade de dar uma qualidade de vida melhor e um rendimento maior para os catadores. 

 

Na época, era uma base de 70 famílias, entre adultos e crianças, trabalhando no 

"lixão", então, se iniciou um cadastro com todos eles, que trabalhavam no local, e assim, 

começou a ser discutido um projeto piloto de coleta seletiva, sempre dentro dos princípios da 

economia solidária, ou seja, em uma Cooperativa: neste momento nasceu a COOPERVOT – 

Cooperativa de Reciclagem de Votorantim. Na época foi criado um centro de triagem no 

bairro Jardim Serrano que coletava apenas 06 toneladas/mês, hoje, a COOPERVOT coleta 

160 toneladas mês e os catadores tem uma retirada de R$ 1.400,00 reais por mês. 

 

Após dezoito anos de existência da Cooperativa, a atual Presidente avalia que, o  

maior fruto é a persistência e a experiência adquirida, na palavras da Sr.ª Marlene: “Erramos 

muito, conseguimos transpor grandes obstáculos e, temos ainda, muitos desafios a vencer”. 

 

Através de seus cooperados, que hoje são em número de 30, equipados com dois 

caminhões, a COOPERVOT realiza a Coleta Seletiva em 50% da cidade de Votorantim, 

visitando cada casa, uma vez por semana, e após, deposita os materiais coletados em um 

Centro de Armazenamento. 
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Atende também, a programas de coleta seletiva, desenvolvidos em geradores coletivos 

de materiais recicláveis, dentre eles citamos: condomínios residenciais, escolas e indústrias da 

cidade de Votorantim. 

 

A COOPERVOT conta em sua estrutura atual, com: dois caminhões, um Centro de 

Triagem na Vila Garcia, além de três prensas, balança, fragmentador, talha elétrica, mesas de 

separação e uniformes, o espaço onde funciona hoje a sede da Cooperativa, o Centro de 

Triagem e os equipamentos básicos que foram repassados pelo Poder Público Municipal de 

Votorantim. 

 

Nos últimos 17 anos os trabalhadores catadores da Cooperativa de Reciclagem de 

Votorantim coletaram e comercializaram mais de 15.000.00 toneladas de materiais 

recicláveis, contribuindo desta forma com o meio ambiente, com a melhoria da qualidade de 

vida da população de Votorantim, e ao mesmo tempo, construindo urna alternativa concreta 

de geração de renda para 30 trabalhadores catadores. 

 

Confiamos no apoio de grande parte da sociedade para vencermos estes obstáculos, e 

desta maneira, permanecemos com a certeza de que, num futuro bem próximo, estaremos 

fazendo a Coleta Seletiva em toda cidade de Votorantim, contando com um número cada vez 

maior de cooperados. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência aos homenageados, bem como, aos órgãos de 

imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

 Jornal "Folha de Votorantim"; 

 Jornal "Gazeta de Votorantim";  

 Jornal "Ipanema";  

 Jornal “Cruzeiro do Sul”;  

 Rádio Ipanema; 

 Rádio Cantate FM; 

 Rádio Nova Tropical FM; 

 Rádio Band FM; 

 Rádio Cruzeiro FM; 

 Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez; 

 Site do Sr. Edson Correa, "Cidadão Votorantinense"; e,  

 Site do Sr. lrineu Oliveira "Cidade de Votorantim”. 

 

 

 

Salão Nobre "Francisco Munhoz", em 25 de setembro de 2018. 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


