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NOVA LEI AGRÍCOLA

Contemplando a maioria das 175 proposições firmadas pelas 22 entidades
participantes do seminário Minas Terra, a nova LeiA grícola reordena a intervenção
pública na agricultura e, além de estimular a produção, inclui conceitos novos
no setor, como segurança alimentar e desenvolvimento sustentável

REORDENAÇÃO E
NOVOS CONCEITOS

roteger a renda dos agricultores em situações econômicas adversas,
estabilizar mercados, garantir a segurança alimentar da população,
elevara produtividade. Esses são, com variações quanto à prioridade,
os principais objetivos de qualquer política agrícola. Pelo menos, é o
que se verifica em países que adotam leis nesse sentido, como os
Estados Unidos, o Japão, a França e países da Comunidade Européia.

No Brasil, a intervenção pública na agricultura, grosso modo, é
feita de forma desordenada, com o único propósito de resolver

problemas emergenciais, normalmente ligados ao abastecimento de
determinados produtos. A safra recorde deste ano, que começa a ser

colhida, da ordem de 74 milhões de toneladas de grãos, é resultado do esforço
isolado dos produtores e não da atuação do governo, já que inexiste uma

política clara paa o setor.
E muito oportuna, portan-

to, a promulgação da Lei n°
11.405, de 28 de janeiro de
1994, que dispõe sobre a polí-
tica estadual dedesenvolvimen-
to agrícola. A importância des-
sa lei para o Estado é evidente,
já que Minas Gerais é respon-
sável por cerca de 10% da
produção nacional de grãos,
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Reordenação e novos conceitos

"O planejamento, a pesqui
assistência técnica e a extensão
o crédito e o seguro agrícola,
outros instrumentos clássicos,
tratados em sessões específic
nova legislação, recebe
direcionamento para sua aplicc

manifestada, deforma contundente, pelos participantes do
Seminário Legislativo "Minas Terra", promovido pela As-
sembléia em 1992. Das 175 proposições constantes no
documento final aprovado pelas 22 entidades que apoiaram
o evento, a elaboração de uma lei de política agrícola foi
considerada a ação prioritária.

Assim, a partir de um projeto de lei de iniciativa do
Poder Legislativo, que, de forma pioneira, buscou os sub-
sídios para seu trabalho junto aos segmentos da sociedade
envolvidos diretamente com a questão, vê-se esse esforço
consubstanciado em norma jurídica. Produtores, trabalha-
dores, técnicos de órgãos públicos federais e estaduais,
representantes dos setores de abastecimento e
comercialização, além de especialistas de universidades da
área de ciências agrárias, estiveram presentes ao "Minas
Terra", o que dá um grande respaldo às conclusões do
seminário, incluídas na proposição legal enviada ao Execu-
tivo.

Entre essas recomendações, encontram-se as relacio-
nadas com a assistência técnica e a extensão rural, a
pesquisa agropecuária, o cooperativismo e o abastecimen-
to. Em todas elas é marcante a preocupação com a proteção
especial que se deve dar ao pequeno produtor rural e suas
formas associativas.

A lei sancionada define, no Capítulo 1, os princípios
básicos nos quais a ação do poder público deve se funda-
mentar, além de enumerar os objetivos a serem atingidos
com a política agrícola.

Chama a atenção entre esses princípios a introdução,
num texto legal, de dois conceitos inovadores: o do desen-
volvimento sustentável e o da segurança alimentar. Apesar
de não serem recentes, esses conceitos somente agora
começam a ocupar o devido espaço na preocupação dos
responsáveis pelo planejamento e pela execução das ativi-
dades governamentais. O primeiro deles, que visa buscar o
equilíbrio entre o crescimento econômico e a preservação
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ambiental, vem sendo recomendado pela ONU a todos os
países, a partir da ECO-92. Já o segundo relaciona-se com
um dos aspectos cruciais da cidadania, que é o direito à
alimentação.

Quanto aos objetivos previstos, percebe-se que são
todos imprescindíveis para o sucesso de uma política agrí-
cola séria. Contudo, merece destaque o dispositivo que
assegura o apoio institucional ao produtor rural, que será
prioritário e diferenciado para o pequeno produtor e sua
família, bem como aos beneficiários da reforma agrária.

Além disso, é relevante adeterminação de se estimular
o processo de agroindustrialização no Estado. Essa medida,
que ainda prevê a preferência para a implantação de proje-
tos nas regiões produtoras, é indicativa para a retomada do
crescimento econômico de forma equilibrada. A industria-
lização dos produtos agrícolas nos locais de origem é uma
forma de se agregar valor a essa produção, o que aumenta
a arrecadação de tributos e gera empregos no campo. Com
isso, tem-se reduzida a migração para as grandes cidades e
suas conseqüências econômicas e sociais.

No Capítulo 11 da lei, é abordada a questão do produtor
rural, da propriedade rural e de sua função social. O
legislador estadual, sabiamente, adotou os conceitos defini-
dos na legislação federal que disciplina a matéria.

A criação do Conselho Estadual de Pol í-
tica Agrícola (Cepa), na forma preconizadaa, a no Capítulo III, que trata da Organização

rural	Institucional, é, sem dúvida, o aspecto de
maior relevância da Lei Agrícola mineira. Aentre participação paritária de órgãos do governo

-	estadual e de entidades da sociedade civil,
SOO representando os agentes de produção e

s da comercialização, bem como os consumido-
res, além de cumprir determinação expressan do na Constituição Estadual, vem ao encontro

- 	dos princípios modernos de descentralizaçãoçao	administrativa e de democratização do pro-
cesso de tomada de decisões. De agora em
diante, caberá ao Cepa definir os rumos da

política agrícola em Minas Gerais.
Já  Capítulo IV da lei descreve, de forma detalhada, os

instrumentos e as ações de política agrícola a serem condu-
zidos pelo Estado. O planejamento, a pesquisa, a assistência
técnica e a extensão rural, o crédito e o seguro agrícolas,
entre outros instrumentos clássicos, são tratados em sessões
específicas, onde é dado o direcionamento para sua aplica-
ção. Novamente, é clara a preocupação do legislador em
proteger, de forma especial, a pequena produção rural e as
formas associativas desses produtores.

A abordagem dada à questão do abastecimento e da
segurança alimentar é bastante acertada. A lei determina
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que o Estado deverá estimular e apoiar as
iniciativas voltadas para o aperfeiçoamento	A c
dos mecanismos de comercialização dos pro-
dutos agrícolas, como feiras livres, mercados	Des
de produtores, etc. O objetivo é dificultar a
ação de intermediários, o que permitirá o au-
mento dos ganhos dos produtores e a redução	irnp/
dos preços ao consumidor final, principalmen-
te quanto aos hortifrutigranjeiros.	 flOVC

Nos artigos dedicados ao meio ambiente,	rurafica evidente o cuidado que se deve ter com o
aproveitamento dos recursos naturais, como o	cror
solo e a água. Preconizou-se, nesse aspecto, o
uso racional e tecnificado das propriedades
rurais e a instituição de programas permanentes de recupe-
ração e conservação dos solos e de manejo integrado de
bacias hidrográficas. A responsabilidade pela preservação
ambiental passa a ser, também, atribuição dos proprietários
de direito, dos beneficiários da reforma agráriae dos ocupan-
tes temporários dos imóveis rurais.

Outro ponto de destaque da legislação aprovada é a
determinação para que se crie o Fundo Estadual de Desen-
volvimento Agrícola, com o objetivo de financiara atividade
rural. De caráter rotativo, esse fundo contará com recursos
orçamentários e provenientes das cadernetas de poupança
rural administradas pelas instituições financeiras oficiais, de
fundos federais e internacionais, entre outros. Sua

implementação proporcionará um alento para o setorprodu-
tivo rural, no tocante aos problemas crônicos de crédito e
seguro rurais.

Como se vê, o Estado dispõe dos elementos básicos
para conduzir a política agrícola de forma eficiente. A
legislação recém-promulgada originou-se de um processo
democrático e participativo, como o foi o seminário "Minas
Terra", o que lhe confere extrema legitimidade. Os segmen-
tos ligados à produção, trabalhadores e produtores rurais
que dependem diretamente da aplicação dos mecanismos
constantes da lei, aguardam com ansiedade que ela seja
colocada logo em prática, para que os efeitos da política
agrícola se façam notar o mais rápido possível.
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