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PROJETO DE LEI Nº ____/2021 

 

Acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, 

de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade 

pública o “Associação dos Pequenos Agricultores 

da Barra do Urucum”. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

Art. 1º O Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, passa a vigorar 

acrescido de item com a seguinte redação: 

 

“Associação dos Pequenos Agricultores da Barra do Urucum.” 

 

 

Sala das sessões, 20 de setembro de 2021. 

 

 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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JUSTIFICATIVA 

A Associação dos Pequenos Agricultores da Barra do Urucum, localizada no 

município de Pancas, é uma instituição privada sem fins lucrativos. Fundada em vinte 

e dezesseis (16) de outubro (10) de dois mil e quinze (2015) com o objetivo de: 

Promover a solidariedade, a representatividade, e a participação consciente dos 

agricultores no processo de produção, comercialização e intercambio; estimular o 

desenvolvimento da agricultura e defender os interesses sociais e culturais de seus 

associados; proceder à organização mercadológica dos insumos e da produção de seus 

associados; propiciar a prestação de serviços de transportes, classificação, embalagem, 

beneficiamento, transformação e outros necessários à produção, compras e 

comercialização dos seus associados; manter serviço de cadastro de produtos, 

fornecedores e principais mercados e desenvolver ações de interesse públicos, voltadas 

para o desenvolvimento do homem do campo nas questões sociais, promovendo sua 

saúde e educação e também desenvolvimento agrário, evitando o êxodo rural. 

Por todo o exposto, contamos com a compreensão e o voto dos nobres pares 

para declararmos esta importante entidade como utilidade pública no âmbito do 

Estado do Espírito Santo 

 

 

 

Sala das sessões, 20 de setembro de 2021. 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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