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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 3.934 

 

Cria Comissão Especial, para debater 

políticas de incentivo e 

desenvolvimento para o setor de 

granitos e rochas ornamentais do 

Estado do Espírito Santo. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelos artigos 30, inciso II, 57 e 58 do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º Fica criada uma Comissão Especial, 

composta de 03 (três) membros, para no prazo de 120 

(cento e vinte) dias, debater políticas de incentivo e 

desenvolvimento para o setor de granitos e rochas 

ornamentais do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de março de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATOS 

 

ATO Nº 0507 

 

Autoriza a formação da Frente 

Parlamentar para incentivo e defesa 

da agroecologia e agricultura 

orgânica. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, 

especialmente as contidas no art. 17, XXXIV do 

Regimento Interno e, tendo em vista a solicitação 

contida no Requerimento nº 64/2015 do Deputado 

Padre Honório e outros, deferido na Sessão 

Ordinária realizada em 25 de fevereiro de 2015, 

resolve: 

 

Art. 1º Autorizar a formação da Frente 

Parlamentar para incentivo e defesa da agroecologia e 

agricultura orgânica, conforme previsto na 

Constituição Federal, integrada pelos Deputados 

Padre Honório, Rodrigo Coelho, Eliana Dadalto, 

Doutor Hércules, Erick Musso, Edson Magalhães, 

Raquel Lessa, Janete de Sá, Euclério Sampaio, Cacau 

Lorenzoni, Dary Pagung, Hudson Leal, Almir Vieira, 

e outros que a ela, posteriormente, aderirem com os 

objetivos de:  

 

I - Apoiar e incentivar a criação e 

implantação de política estadual de sistemas de 

produção orgânica e desenvolvimento da 

agroecologia, que priorize como público beneficiário 

a agricultura familiar, povos e comunidades 

tradicionais, indígenas, quilombolas e assentados da 

reforma agrária, inclusive as presentes em áreas 

urbanas e periurbanas, com base em unidades 

regionais de referência, em todo Estado; 

 

II - Promover o debate amplo e democrático 

com a sociedade civil e entidades públicas e privadas, 

visando à efetivação das políticas públicas 

relacionadas à Agroecologia e sistemas de produção 

orgânica no Estado, fortalecendo a integração das 

ações dos diversos órgãos públicos estaduais;  

 

III - Criar ações estratégicas para promover 

políticas públicas e o aperfeiçoamento da legislação 

estadual para o fortalecimento da produção orgânica 

e da Agroecologia junto ao público beneficiário desta 

frente e suas organizações, através de participação 

que envolva a sociedade civil e os governos 

municipais;  

 
IV - Sensibilizar e conscientizar a opinião 

pública sobre os benefícios da Agroecologia e 

produção orgânica, para o Estado do Espírito Santo; 

 

V - Criar mecanismos de incentivo para 

ampliação da produção, abastecimento e consumo 

responsável de produtos orgânicos ou 

agroecológicos, oriundos das áreas de preservação 

ambiental, Unidades de Conservação e áreas de 

mananciais;  

 
VI - Promover a conservação dos 

ecossistemas naturais e a restauração dos 

ecossistemas modificados com a adoção de métodos 

e práticas orgânicas e agroecológicas;  

 
VII - Estimular a informação e viabilizar o 

licenciamento, manejo e extrativismo vegetal de 

Sistemas Agroflorestais incluindo o uso da 

biodiversidade local e de espécies exóticas adaptadas;  


