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INDICAÇÃO Nº     /2019 

 

                    O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, requer a 

Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII e 174, do Regimento Interno, que 

seja encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 

INDICAÇÃO: 

 

Regulamentação do Certificado Florestal – CERFLO estabelecido pela Política Florestal do 

Estado do Espírito Santo (Lei Nº 5361/1996). 

 

                 A presente solicitação tem por objetivo indicar ao Excelentíssimo Governador do 

Estado do Espírito Santo, em vista da Lei nº 5.361/1996, de 30 de dezembro de 1996, que dispõe 

sobre a Política Florestal do Estado do Espírito Santo e dá outras providências, a implantação e 

regulamentação do Certificado Florestal – CERFLO. 

O Certificado Florestal é o documento hábil para comprovar a existência e a dimensão de 

áreas preservadas, conservadas ou recuperadas e para requerer a concessão dos benefícios 

previstos na Lei nº 5.361/1996. 

São benefícios previstos nesta Lei, a cobrança de taxas especiais de juros e a prioridade na 

concessão de apoio financeiro à propriedade rural; o financiamento prioritário; a redução, nas 

taxas de serviços prestados pelos órgãos do Sistema Financeiro Estadual; a prioridade na 

concessão de benefícios associados a programas de infra-estrutura rural; a prioridade na concessão 

de benefícios associados a programas de melhoria, de produtividade e qualidade do café e de 

outros produtos agrícolas, de difusão de tecnologias alternativas e de sementes melhoradas; a 

orientação e o apoio técnico-administrativo do órgão estadual competente; a preferência na 

prestação de serviços de assistência técnica de fomento de mecanização, de melhoramentos de 

estradas vicinais, de análise de solo e de produtos agrícolas, de classificação e armazenagem da 

produção, bem como de serviços veterinários, através de órgãos vinculados à Secretaria de Estado 

da Agricultura; a redução do valor da tabela ou de taxa de assistência técnica; a prioridade na 

concessão e a redução na cobrança de permissão de uso de bens públicos estaduais; a elaboração e 

o acompanhamento na implantação de projetos de recuperação, dentro outros.  

Entendemos que a existência destes critérios regulamentados promoverá o empenho à 

proteção da fauna e flora e a preservação dos corpos hídricos, contribuindo assim para a melhoria 
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das condições ambientais no Estado do Espírito Santo. A opção de proteção, em alguns casos, de 

uma determinada área se tornará mais vantajosa do que a opção produtiva em termos de 

recebimento dos referidos incentivos.  

 Na certeza de relevante importância do pedido, solicitamos que sejam adotadas as medidas 

necessárias para dar subsídio a esta proposta, pois a atratividade de proteção das áreas florestais e 

de recarga hídrica vem diminuindo muito com o passar dos anos devido à falta de incentivos por 

parte do governo do Estado. Certo do apoio do Governador do Estado do Espírito Santo, e 

agradecendo antecipadamente o atendimento da solicitação, renovamos protestos de elevada 

estima e consideração. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSB 
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