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PROJETO DE LEI Nº ____ DE 2019. 

 

Cria o Programa Florescer, no âmbito 

do Estado do Espírito Santo. 

 

  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

Art. 1º- Cria o programa FLORESCER visando promover o 

desenvolvimento da cadeia produtiva da floricultura capixaba no Estado 

do Espírito Santo, de modo a permitir o aumento da produção e 

produtividade de flores de corte,  plantas ornamentais e medicinais no 

Estado. 

Art. 2º - Constitui os objetivos específicos do Programa FLORESCER: 

 

I – incentivar produtores rurais e urbanos, pessoas físicas ou 

jurídicas, estabelecidos no Estado do Espírito Santo, que 

desenvolvam ou pretendam desenvolver lavoura de floricultura, 

plantas ornamentais, medicinais e atividade de produção de 

mudas cultivares; 

 

II - Introduzir características de maior importância econômica, com 

aumento do uso de tecnologias ligadas produção de flores, plantas 

ornamentais e atividades afins para o fortalecimento do segmento; 

 

III – a assistência técnica, a elaboração dos projetos e o 

treinamento de técnicos e produtores serão realizados pela 

INCAPER e outras entidades credenciadas pelo programa; 

 

IV – as pesquisas de novas tecnologias serão desenvolvidas pela 

INCAPER e por demais instituições de ciência, pesquisa e 

tecnologia credenciadas; 
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V – o produtor deverá conduzir atividades produtivas respeitando 

as legislações e normas ambientais; 

 

VI – estimular ações de desenvolvimento do associativismo, do 

cooperativismo e da organização da comunidade produtiva. 

 

Art. 3º - O programa FLORESCER será coordenado pelo executivo 

estadual através da secretaria  de Agricultura, pelo segmento afim  e 

suas parcerias com as demais instituições que manifestem interesse na 

consecução dos mesmos objetivos. 

 

Art. 4º - Para participar do programa, o produtor deverá dispor de área 

com condições adequadas para a produção das espécies, com 

disponibilidade de água qualitativa e quantitativamente suficiente para 

desenvolvimento da atividade. 

 

Art. 5º - Caberá ao poder executivo estadual editar Normas 

Complementares a presente Lei estabelecendo as ações a serem 

desenvolvidas em parceria com órgãos e entidades integrantes da 

administração pública estadual e com instituições pública e privadas 

cujas atividades possam vir a contribuir para o êxito do Programa. 

 

Art.6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

JANETE DE SÁ 

DEPUTADA ESTADUAL – PMN 
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JUSTIFICATIVA 
 

O presente projeto visa Criar e implantar o programa FLORESCER, visto que a 
atividade vem se expandindo no interior do Estado do Espírito Santo, e que em 2018 
movimentou a quantia de mais de R$ 10 milhões em toda a cadeia em 2017, 
incluindo produção e comércio e gerou aproximadamente 8 mil empregos diretos e 
indiretos. 

A maioria dos produtores constitui-se de pequenos agricultores familiares que 
necessitam do poder executivo para se manter na atividade. É, portanto, de 
fundamental importância que haja garantias na continuidade do apoio e este 
segmento. 

O INCAPER auxilia quase 900 produtores em todo o Estado do Espírito Santo, onde 
a produção se destaca em Santa Teresa e Guaçuí. 

Contudo é preciso continuar no processo de profissionalização, organização e 
estruturação do setor, capacitando técnicos, produtores e trabalhadores rurais de tal 
forma que se tenha sistemas de produção mais eficazes e sustentáveis.. 

Apresentamos o presente Projeto de Lei para apoiar os produtores rurais do Estado 
do Espírito Santo, fortalecer os pesquisadores capixabas através da INCAPER e 
fortalecer a floricultura capixaba, é que submetemos à apreciação desta Casa, e 
contamos com o apoio dos nobres pares. 

Vitória, 07 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 

JANETE DE SÁ 
DEPUTADA ESTADUAL 
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