Notícias

1

s
o
n

a

PRINCIPAIS
CONQUISTAS E REALIZAÇÕES
Políticas de Desenvolvimento Rural e Agroindustrial
- Coordenação do setor privado no
processo que culminou na revisão da
legislação referente à construção e
adequação de barragens, eliminando o
excesso de burocracia (exigências)
desnecessária, tornando a aplicação do
decreto mais ágil e menos oneroso, sem
afetar o projeto técnico e o meio
ambiente.
- Participação na formulação da
legislação estadual de agrotóxico que
regulamenta a venda, transporte,
descarte de embalagem, cadastro, uso e
aplicação desses produtos atendendo aos
diversos segmentos que atuam nessa
área.

- Coordenação do pedido de mudança
na legislação sobre outorga de direito
de uso da água com a dispensa de
elaboração de projeto para a renovação
de outorga. Também estão sendo
reivindicadas alterações no instrumento
jurídico sobre outorga, especialmente
no que diz respeito ao aumento do uso
insignificante para as localidades sem
conflito de água; aumento do prazo de
renovação de outorga compatível com a
lavoura instalada e o equipamento de
irrigação; adequação nos mecanismos
de cálculos e dimensionamento de
projetos e o estabelecimento do
cadastro de usuários, principalmente
nas áreas com reconhecido conflito
entre usuários pelo respectivo Comitê

da Bacia Hidrográfica.
- Reivindicação de mudança da atual lei
florestal capixaba, envolvendo o setor
privado e organizações da sociedade civil,
tratando de forma diferenciada as
florestas com fins ambientais das
florestas com fins econômicos. A ideia é
tratar a atividade florestal produtiva
semelhante à atividade agrícola.
Portanto, dispensada de autorização
para plantio, corte, comercialização, etc.
- Coordenação da elaboração de
documento
contendo
propostas
estratégicas de políticas agrícolas para o
novo governo intitulado “Rumos da
agricultura capixaba”.

- Contribuição significativa para a
formulação do Novo Código Florestal
Brasileiro (Lei Federal 12.651, de 25 de
maio de 2012) por meio da apresentação
de propostas concretas que foram
inseridas na referida lei e elaboração de
estudo que mostrou a inexequibilidade
da antiga lei florestal brasileira que, se
fosse cumprida, quase metade da área
rural do estado do Espírito Santo ficaria
em
APP
(Área
de
Preservação
Permanente) e reserva legal - o que
geraria um enorme prejuízo econômico e
social. No novo código florestal, o ES
deverá ficar com cerca de 23% de área
de cobertura florestal natural.
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