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INDICAÇÃO

AUTOR: MARCELINO T NORIO - PRP
Indica a necessidade de que seja instituída uma parceria entre
a SEDAM e EMATER, visando facilitar o processo de
renovação das licenças ambientais para as pisciculturas de
baixo impactos, em todo o Estado de Rondônia.

o parlamentar que este subscreve, indica na forma regimental, ao
Governo do Estado de Rondônia, com cópia para Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, a
necessidade de ser estabelecida parceria com a EMATER, visando facilitar e desburocratizar o processo de
renovação das licenças ambientais das pisciculturas de baixo impacto ambiental, sem prejuízo da obediência
às normas pré-estabelecidas em lei.

Esta parceria, além de facilitar e desburocratizar o processo trará
de imediato uma satisfação aos piscicultores, haja vista, a morosidade atual, que causa inúmeros prejuízos,
fazendo com que a produção fique mais tempo do que o necessário em estoque, resultando no consumo
maior de ração e aumentando o custo de produção, no que concerne a margem de lucro, desmotivando o
produtor.

A presente indicação encontra fundamentação, a medida que
percebemos que a SEDAM, possui um número reduzido de técnicos para avaliação e analise dos impactos
ambientais e, isto torna mais moroso o processo.

Além disso, a EMATER, no caso dispõe de efetivo maior, possui
também em termos logísticos escritório em quase todos os municípios e distritos, o que facilitará o tramite
administrativo do processo. Certamente, a parceria acelerará o processo de emissão da renovação de
licenças, motivando o produtor, o que trará mais disposição para incrementar e empreender mais em suas
propriedades, garantindo a permanência de sua família nas mesmas.

JUSTIFICATIV A

Plenário das Deliberações, 18 de outubro de 2016.

Major Amarante 390 Arigolândia Porto VelholRO.
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