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INDICAÇÃO N°218/2021, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Por: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
Excelentíssimos(as) Senhores(as) Vereadores e Vereadoras. 

 

SITUAÇÃO 
EJ  APROVADO 

1 	APROVADOC/ 
EMENDA 
REJEITADO 

 

Indica ao Governo do Estado, através da 
Secretaria de Meio Ambiente que conceda 
incentivo financeiro aos proprietários e posseiros 
rurais com o fim de promover a recuperação, 
preservação e conservação da carnaúba e 
proteção à biodiversidade no nosso Estado. 

 

D5i1LiJ- 

A carnaubeira (copernícia prunifera) é uma palmeira que habita as margens de rios 
da região nordeste e produz uma cera de alto valor econômico e social. O 
Decreto-Lei n° 27.413, de 30.03.2004, instituiu a carnaúba como símbolo do Estado. E 
protegida por lei e se encontra no brasão do Estado do Ceará. O artigo 2° diz que 
ficam a derrubada e o corte da carnaúba condicionados à autorização dos órgãos 
e entidades estaduais competentes. 

No Brasil, a indústria da cera de carnaúba obteve um total de US$ 29,9 milhões em 
exportações no período de janeiro a abril de 2019 - um crescimento de 56,8% em 
relação ao mesmo período do ano anterior. Entre os estados brasileiros, o Ceará 
tem o maior montante e corresponde a 70% do volume total exportado pelo país. O 
produto ocupa o 8° lugar na pauta de exportação cearense, com 95% da cera 
produzida exportada para o exterior, sendo 30% para os Estados Unidos. 

Segundo o Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (FIEC), no primeiro bimestre de 2019, o município de Eusébio (CE) 
exportou US$ 5,8 milhões, tornando-se o 10° colocado no ranking de exportações do 
Ceará. As importações somaram no mesmo período US$ 4,62 milhões, o que gerou 
um saldo comercial superavitário de US$ 1,16 milhões. O valor representa um 
crescimento de 803,4% em relação aos dois primeiros meses de 2018. 

As cifras revelam também impacto social: a indústria da carnaúba gera 96.300 
empregos diretos no país, especialmente no Ceará e no Piauí, principais estados 
produtores. O ciclo de extração é o grande diferencial para a agricultura familiar, 
pois, no período chuvoso, a carnaúba recupera a copa e, na estiagem, cria a cera 
para reter água, num processo de adaptação ao clima semiárido. 

A diversidade de aplicação e uso da cera e da planta perpassam as indústrias 
automobilística, cosmética, farmacêutica, construção civil e alimentícia, que 
transformam essa riqueza natural da caatinga em atividade de forte expressão 
econômica no país. 

A carnaúba, como no passado e no presente, poderá, no futuro ser de grande 
importância para o homem que vive na sua região produtora, desde que seja 
explorada com racionalidade para a preservação do meio ambiente. 
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Portanto, a concessão de incentivo financeiro aos proprietárias e posseiros rurais 
para a recuperação, preservação e conservação da carnaúba é de suma 
importância para a criação de Políticas Públicas de Capacitação para o cultivo, 
manejo, exploração sustentável, preservação e replantio desta espécie de 
palmeira. 

Após o exposto, REQUEIRO à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na 
forma regimental, que se digne em oficiar a Secretaria de Meio Ambiente DO 
Estado do Ceará, encaminhando a presente INDICAÇÃO, solicitando a concessão 
de incentivo financeiro aos proprietários e posseiros rurais com o fim de promover a 
recuperação, preservação e conservação da carnaúba e a proteção à 
biodiversidade no nosso Estado. 

Termos em que, 

P. Deferimento. 

(\t)y) 	 TO 
JARBAS OLIEDSON NASCIMENTO 

Vereador (DEM) 
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