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Mais facilidade na concessão de crédito para
florestas plantadas
Deputado federal Bernardo Santana propõe também passar setor para o Ministério da Agricultura.
14 de fevereiro de 2011

O deputado federal eleito pelo estado de Minas Gerais, Bernardo Santana
de Vasconcellos (PR-MG), é um dos parlamentares que devem trabalhar em
favor do setor de florestas plantadas no Congresso.

O membro do legislativo nacional, apenas no primeiro dia de trabalho,
apresentou 16 proposições. Entre elas está a que determina que o cultivo de
florestas plantadas seja enquadrado como atividade agrícola.

Conforme a proposta, em seu parágrafo único, todas as políticas de
incentivo e fomento aplicadas às atividades agrícolas deverão ser estendidas
ao cultivo de florestas plantadas, incluindo o crédito rural. Ainda segundo o
PL 288 de 2011, o enquadramento dessas florestas passa a ser competência do Ministério da Agricultura.

Outro projeto apresentado acrescenta dispositivo a Lei 10.406 de 2002. A proposta inclui na Lei sobre penhor rural, produtos
como a madeira, produtos madeireiros e demais produtos de florestas plantadas. A modificação é para que os produtores de
florestas plantadas tenham facilidade na concessão de crédito rural e agrícola, para incentivo da cultura. 

No primeiro dia de trabalho, o deputado também comentou sobre os projetos de lei e requerimentos apresentados e pediu a
colaboração dos colegas parlamentares para a luta que pretende realizar com a criação da Frente Parlamentar em Defesa
da Cadeia do Aço e dos seus Derivados, que inclui os setores de reflorestamento e de mineração. “Trata-se de setores que
vêm sendo vítima de algo muito comum e que diminui esta Casa, que é a usurpação do Poder Legislativo por órgãos não
autorizados, através de medidas impróprias, como decretos e portarias”, afirmou Bernardo Santana.

Fonte: Painel Florestal
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