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REQUERIMENTO PARA ADITAMENTO COMISSÕES TEMPORÁRIAS Nº         /2019 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

O Deputado Dary Pagung e demais Deputados infra 

firmados, no uso de suas prerrogativas constitucionais e regimentais, requerem a V. 

Exa, o ADITAMENTO à Frente Parlamentar em Defesa e Apoio da Agricultura, da 

Agricultura Familiar e da Agricultura Orgânica do Estado do Espírito Santo, criada pelo 

ATO nº 298/2019, passando a ter a seguinte denominação: “FRENTE PARLAMENTAR 

EM DEFESA E APOIO À DIVERSIFICAÇÃO AGRÍCOLA, DA AGRICULTURA 

FAMILIAR E ORGÂNICA”, com o objetivo de potencializar a diversificação agrícola e 

difundir as ações do setor, haja vista que movimenta grande parte da economia do 

Estado. Promover ações com vistas a aprimorar a legislação estadual, de modo a 

fomentar o crescimento do setor agrícola. Apoiar à infraestrutura e serviços; assistência 

técnica e extensão rural; pesquisa; comercialização; legislação sanitária, previdenciária, 

comercial e tributária; cooperativismo e associativismo; educação, capacitação e 

profissionalização, e ainda, a agroindustrialização. 

 

Palácio Domingos Martins, em 26 de junho de 2019. 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 
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JUSTIFICATIVA 

 

A diversificação rural/agrícola talvez possa ser uma das 

maneiras de promover o desenvolvimento da agropecuária familiar para um município 

ou região e, consequentemente, promover uma melhoria na qualidade de vida desses 

produtores. 

Diante da atual realidade da agricultura familiar no Brasil, 

torna-se necessária à elaboração de estratégias que possibilitem aos produtores 

maiores rendas e melhores condições de vida. A diversificação é percebida como uma 

dessas alternativas.  

O conceito de diversificação pode ser entendido de duas 

maneiras: quando aplicado à atividade agrícola exercida pelos agricultores nas suas 

explorações ou sempre que associado a uma comunidade rural, essencialmente 

dependente da atividade agrícola. 

A diversificação das atividades é uma estratégia 

frequentemente adotada pelos agricultores brasileiros. O esforço da diversificação 

destina-se não só a ampliar o leque de produtos comercializáveis, mas igualmente a 

garantir o autoconsumo.  

A diversificação pode ser considerada uma condição 

indispensável à sobrevivência e à competitividade dos territórios rurais, na medida em 

que garante a biodiversidade, promove o mercado de trabalho mantendo a população, 

cria riqueza por meio de novas oportunidades de negócio e gera dinâmicas em torno de 

agentes de desenvolvimento local. 

A agricultura é uma atividade produtiva de grande 

importância para a população capixaba. A importância da agricultura no Espírito Santo é 

inegável, já que se trata de uma das principais atividades econômicas do Estado. 

Nos dias atuais, a agricultura continua a ter seu papel de 

importância sob diversos aspectos, sendo que em destaque estão o abastecimento da 

população urbana, que cresce em ritmo acelerado, e a geração de produtos para 

exportação. 
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A agricultura compõe o setor primário da economia, 

tornando-se uma prática primordial para o desenvolvimento das sociedades. É uma 

prática econômica que consiste no uso dos solos para cultivo de vegetais a fim de 

garantir a subsistência alimentar do ser humano, bem como produzir matérias-primas 

que são transformadas em produtos secundários em outros campos da atividade 

econômica. Trata-se de uma das formas principais de transformação do espaço 

geográfico, sendo uma das mais antigas práticas realizadas na história. 

A agricultura familiar corresponde à produção agropecuária 

realizada por pequenos produtores em que o sistema agropecuário é mantido pelo 

núcleo familiar e, no máximo, por alguns poucos funcionários assalariados. Essa prática 

refere-se, portanto, a pequenas propriedades rurais. A importância da agricultura familiar 

no Espirito Santo está na grande produção de alimentos que essa atividade realiza, 

pois, na maioria dos casos, os agricultores familiares não direcionam suas mercadorias 

ao mercado externo, mas sim para o atendimento imediato de sua produção. 

Grande parte da produção agropecuária capixaba é de 

base familiar. Em geral, os agricultores familiares cultivam muito bem, mas encontram 

dificuldades para comercializar sua produção. 

A Agricultura Orgânica é um processo de produção 

agropecuária em que técnicas específicas são adotadas, por meio da otimização do uso 

dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural 

das comunidades rurais. Ela tem por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, 

a proteção do meio ambiente, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da 

dependência de energia não renovável e o emprego de métodos culturais, biológicos e 

mecânicos. A produção orgânica não utiliza agrotóxicos e fertilizantes solúveis, 

organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes em qualquer fase do 

processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização. 

Esse modo de produção assegura o fornecimento de alimentos orgânicos saudáveis, 

mais saborosos e de maior durabilidade, garantindo a saúde dos seres humanos. 

No Espírito Santo os pomeranos se tornaram pioneiros da 

agricultura orgânica. Em Santa Maria de Jetibá, agricultores se uniram para acabar com 

doenças e produzir alimentos de qualidade. Celeiro de alimentos que abastece cerca de 
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40% dos hortigranjeiros da Grande Vitória, o município é campeão de orgânicos no 

Estado do Espírito Santo. “Plantar sem matar, comer sem morrer”, esse é o lema dos 

agricultores da agricultura orgânica de Santa Maria de Jetibá. 

Os agricultores são profissionais que dedicam sua vida 

para atender a principal demanda da sociedade: a alimentação. São eles que trabalham, 

levantam cedo, com chuva ou frio, e não têm sábado, domingo ou feriado. 

Vocacionados ao campo, eles atuam de forma a preservar o meio ambiente e os 

recursos naturais (solo, água, plantas, animais) com sustentabilidade. 

Sendo assim, a Frente Parlamentar torna – se – à 

importante elo entre o Poder Legislativo e os agricultores capixabas, e funcionará 

também como porta-voz almejando ações para beneficiar o setor, haja vista que 

movimenta grande parte da economia do Estado. 

 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 
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