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MOÇÃO Nº 089/2019 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

Apresento à Mesa, após ouvido o douto Plenário, obedecidas as formalidades 

legais, Moção de Congratulações e Louvor aos empresários e 

produtores idealizadores do centro de comercialização de flores Ceaflor, bem como 

aos setores envolvidos nos trâmites que possibilitaram a viabilização do projeto, 

que iniciou suas atividades no último dia 24 de setembro.  

A presente Moção se justifica pelos impactos positivos da iniciativa no tocante 

a aspectos como geração de emprego e renda, ampliação e diversificação do potencial 

econômico e desenvolvimento social de Jaguariúna e região. 

O empreendimento está localizado na Rodovia Prefeito Aziz Lian - Borda da 

Mata, em Jaguariúna. O início das operações impacta na economia regional, já que reúne 

350 empresas, as quais possibilitaram a geração de 1,8 mil novos postos de trabalho, 

além dos empregos indiretos.  

Os boxes do Ceaflor são ocupados por empresas que produzem e/ou 

comercializam acessórios e itens para decoração e por produtores de flores e plantas 

ornamentais da região do Circuito das Flores (Holambra, Jaguariúna e Santo Antônio de 

Posse), Atibaia, Arujá, São Roque, Limeira, Piedade e Registro, bem como de outros 

Estados, como Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rondônia e Rio de Janeiro.  

Com expectativa de faturamento anual é de R$ 650 milhões, o 

empreendimento é destinado à comercialização de flores de corte e em vasos, plantas 

ornamentais e grande diversidade de acessórios para floricultura, paisagismo e 

decoração. A expectativa é que a região, hoje responsável por 45% do mercado brasileiro 

de flores e plantas, amplie sua participação nacional em cerca de 20%, passando a 

representar 65% do marketshare do setor. 

Havendo a aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada aos 

seguintes representantes: Antônio Carlos Rodrigues – presidente do Ceaflor; Nelson 

Antônio de Souza – diretor presidente do Desenvolve SP (Agência de Desenvolvimento 

Paulista); Márcio Bernardes Gustavo Reis - Prefeito de Jaguariúna. 

Gabinete da vereadora Cássia Murer Montagner, 26 de Setembro de 2019. 

As.) VEREDORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

Cópia conforme o original apresentado nesta Casa de Leis, em Sessão 

Ordinária realizada em 1º de outubro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 02 de outubro de 2019. 

 

 

 
VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Presidente 

 


