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“PROJETO DE LEI Nº ____/2019 

 
 

 

Acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 
10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando 
de utilidade pública a Associação 
Comunitária do Córrego Bonsucesso, 
localizado no Município de Iúna. 

 

 

 

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, que consolida a 
legislação em vigor referente à declaração de utilidade pública no âmbito do Estado, 
passa a vigorar acrescido de item com a seguinte redação:  
 

“Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego Bonsucesso, 
localizado no Município de Iúna/ES.” 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação 
oficial”.  

 
Sala das Sessões, 13 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
 

LUCIANO MACHADO 
Deputado Estadual – PV 
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JUSTIFICATIVA 

 

A Associação Comunitária do Córrego Bonsucesso foi criada no ano de 1997, é 

constituída por produtores e trabalhadores rurais da agricultura familiar e está localizada 

na comunidade de Bonsucesso, a 10 km da sede de Iúna. 

A atividade agropecuária na Associação encontra-se estruturada ainda sobre forte 

influência do café arábica, com média anual de produção em torno de produção em torno 

de 5.00 (cinco mil) sacas de 60 kg. Além do café, destaca-se ainda a produção de leite 

(cerca de 15.000 litros), milho (com expressiva produção de silagem), banana, gado de 

corte, feijão e mandioca. 

O café produzido pela associação apresenta, no geral, uma baixa qualidade, o que está 

relacionado, entre outros fatores, com as operações de pós-colheita, principalmente com 

a etapa de secagem de café, que é prejudicado pela alta precipitação e umidade relativa 

do ar nos meses da colheita. 

Além disso, outra etapa muito importante é o beneficiamento do café, tratando-se de uma 

operação pós-colheita usada para transformar, pela eliminação da casca e separação dos 

grãos, o fruto seco (natural ou pergaminho) em grãos beneficiados ou verdes. Tal etapa 

deve ser realizada o mais próximo possível da época de comercialização, a fim de manter 

as características originais do produto. Infelizmente isso nem sempre é possível. 

Em Iúna, e também na comunidade de Bonsucesso, há predominância da agricultura 

familiar, com pequenas áreas e com dificuldade de adquirir suas próprias máquinas de 

processamento ou sem a disponibilidade de cooperativas para que o façam. Assim sendo, 

resta a essas famílias, normalmente, utilizarem o serviço terceirizado de beneficiadoras 

ambulantes. 

Contudo, tal serviço, além de onerar o custo de produção, oferece pouca autonomia no 

processo de beneficiamento, além do risco de que essas máquinas podem não se 
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encontrar na regulagem adequada, implicando em, dentre outras questões, pouca 

liberdade de trabalho, na geração de danos nos grãos e, consequentemente, em uma 

maior perda na qualidade do produto café, o que, significa prejuízo para os usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCIANO MACHADO 

Deputado Estadual – PV 
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