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INFORMAçAO PREVIA N2 3/99

1 - OBJETO

Projeto de Lei n 2 14/99, de autoria da Deputada Maria José Haueisen, que institui o

Fundo Rotativo de Fomento a Agricultura Familiar e de Viabilizacão de Assentarnentos

Agrários no Estado - FOMENTAR/TERRA - e dá outras providências.

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1 - 0 FOMENTAR/TERRA destina-se a dar suporte financeiro, na modalidade

custelo, a projetos de agricultura familiar e de assentamentos agrarios. São beneficiários do

Fundo o agricultor familiar e o agricultor assentado em projeto de reforma agrária promovido

no Estado.
Como se sabe, a reforma agrária, entendida como a acao estatal que envolve os

processos de desapropriação por interesse social das terras consideradas improdutivas, é

atribuicão exciusiva da União, por intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agraria - INCRA. A atuacao dos Estados federados nessa area tern sido a de apoiar essas

açôes, criando condiçoes para que os projetos de assentamento possam desenvolver-se,

como a implantacão de estradas, o fornecimento de energia elétrica, a implantacão de

escolas e postos de saüde, etc.
Para atender as necessidades de crédito rural dos assentados nos projetos da reforma

agrária e dos agricultores familiares, o Governo Federal dispOe de dois instrumentos: o

Programa de Crédito Especial para a Reforma Agraria - PROCERA - e o Programa Nacional

de Apoio a Agricultura Familiar - PRONAF. A implementacão de urna fonte de financiamento

estadual especIfica, como a do FOMENTAR/TERRA, vem suplementar aqueles recursos

federais, geralmente escassos e insuficientes para atender a demanda corrente.
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2.2 - 0 Estado dispöe, atualmente, de urn instrumento de poiltica de desenvolvimento

agrIcola e de apoio as comunidades rurais, qual seja, o Fundo Estadual de Desenvolvimento

Rural - FUNDERUR -, criado pela Lei n 11.744, de1995. Esse Fundo é originario de

proposta coihida no Seminário Legislativo sobre PolIticas Agricola e Agrária - Minas terra -,

promovido pela Assembléla Legislativa em abril de 1992, corn o objetivo de dar suporte

financeiro a execucão de programas de desenvolvimento rural, inclusive os de reforma

agrária, assentamento e colonização. São beneficiários do FUNDERUR, para financiamentos

de custeio ou investirnento, os produtores rurais pequenos, médios ou grandes e as

associacöes de pequenos produtores rurais.

0 FOMENTAR/TERRA diferencia-se do FUNDERUR, entre outros fatores, por ser

especIfico para o agricultor familiar e o agricultor assentado em projetos de reforma agrária,

individualmente ou através de suas cooperativas. Ademais, visa ao financiamento do capital

de giro desses beneficiários, ate o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais) para crédito

individual e de ate R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para crédito coletivo, corn

previsao de pagamento opcional pela forma de equivalência em produto, não se prevendo a

cobrança de juros sobre esses financiamentos.

2.3 - 0 projeto em análise está em consonância corn a Lei Complementar n 2 27, de

1993, que disciplina a instituição, a gestao e a extincão de fundos, exceto quanto a

demonstraçao da viabilidade técnica e econômica do fundo, de que trata o paragrafo unic

do art. 1 2 dessa lei. Deve-se ressaltar, contudo, que as proposiçaes de criacão de fundos

originárias do Poder Executivo, já transformadas em normas jurIdicas, via de regra, também

não cumpriam tal exigencia.

0 art. 32 da Lei Complementar n2 27 relaciona as condicOes mInimas a serem

atendidas na lei de criacão de fundo especIfico, entre as quais a exigência de determinacão

do grupo coordenador, responsável pela elaboraçao da polItica geral de aplicaçao dos

recursos do fundo. No FOMENTAR,'TERRA, esse grupo conta, além de Orgãos

governamentais ligados a reforma agrária, corn ampla participacao dos segmentos da

sociedade civil envolvidos corn a questao, como a Federaçao da Agricultura do Estado de

Minas Gerais - FAEMG -, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas

Gerais - FETAEMG - e a Comissão Pastoral da Terra - CPT.

3- GLOSSARIO
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Custeio agrIcola - Modalidade de crédito rural destinado ao financiamento das

despesas correntes, que não representam inversão de capital, como aquelas necessárias a

compra de sernentes, ferramentas agrIcolas e demais despesas do dia-a-dia.

Fundo - De acordo corn o art. 29 da Lei Cornplementar n P 27, "é uma entidade contábil,

sem personalidade jurIdica, criado por lei e constituIdo pelo produto de receitas especIficas e

elementos patrimoniais que se vincularn a realizacao de determinados objetivos ou serviços"

4- TRAMITAçAO
0 projeto tramita ern dois turnos e foi distribuldo as Comissôes de Constituição e

Justiça, de Poiltica Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, para receber parecer.

Data da elaboração: 1/3I99.
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