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Os deputados se
ocuparam
principalmente
das questões da
agropecuária
mineira
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Política Agropecuária
e~gro.ndustrial

Da reforma agrária à
grilagem, Comissão
defendeu produtores

Os impasses da reforma agrária e suas
repercussões em Minas Gerais foram um dos
temas que levaram a Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial a mobilizar a
sociedade mineira para debates em fóruns e
audiências públicas, em busca de soluções
para as dificuldades.

A Comissão debruçou-se também sobre
outros temas de interesse das atividades da
agropecuária e da agroindústria em Minas,
preocupando-se fundamentalmente com a
proteção aos pequenos e médios produtores,
no que diz respeito à geração de crédito e à
garantia de sua produção.

Ao longo do ano, a Comissão teve também
o mérito de levantar um grande debate sobre a
ocupação ilegal de terras públicas por grandes
empresas, em várias regiões do Estado, sem a
devida intervenção pública para corrigir a
situação.
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Fórum discute "impasses e perspectivas" da reforma agrária Outros temas

nico agrícola, para que possa ofe-
recer assistência técnica aos assen-
tados. Em seu parecer, o relator,
deputado Luiz Humberto Carneiro,
encontrou conflitos de competência
entre Estado e União. Por isso, seu
substitutivo estabelece que a doação
de terras ao técnico só se dará em
caso de assentamentos de terras es-
taduais ou de áreas incorporadas ao
patrimônio do Estado.

.•. Três emendas da Comissão foram
incluídas no PL 647/03, que dispõe
sobre a política estadual de
agroindústria familiar. Relatadas
pelo deputado Laudelino Augusto,
as emendas propõem a concessão
de financiamento na forma de
microcrédito a agricultores e que
seja dada preferência à aquisição de
produtos da agroindústria familiar
para o abastecimento alimentar da
rede de ensino, do sistema prisional
e da rede hospitalar do Estado.

.•. A necessidade de reduzir impostos
para os setores de agropecuária e
agroindústria de Minas Gerais foi
discutida durante audiência públi-
ca realizada em 4 de setembro, em
Pará de Minas. Convocada pela
Comissão, a audiência analisou as
dificuldades do setor avícola da re-
gião de Pará de Minas, o maior do
Estado.

..•. Participantes da audiência pública
realizada no dia 2 de setembro
pela Comissão criticaram a buro-
cracia do Programa Nacional de
Agricultura Familiar (Pronat) para
conceder empréstimos a pequenos
produtores. Márcio Carvalho, da
Federação da Agricultura de Minas
Gerais (Faemg), criticou a política
de crédito do Banco do Brasil, res-
ponsável pela operacionalização do
programa: "O agricultor tem que
comprar seguro, poupança ouro e
todo o pacote de serviços para ter
liberado o crédito de um dinheiro
que não é do Banco".

Jaíba, seguro agrícola, Pronaf ...
..•.A Comissão aprovou parecer favo-
rável ao PL 1.239/2003, do gover-
nador Aécio Neves, que altera o
Fundo de Desenvolvimento Regi-
onal do Jaíba. Entre as principais
mudanças, está a permissão de
aplicação de seus recursos na im-
plantação de áreas de preservação
ambiental, por meio da transferên-
cia de verbas para a Ruralminas e
para o Instituto Estadual de Flores-
tas. Outra alteração proposta pelo
projeto é inclusão de empresas lo-
calizadas fora da área do Distrito
Agroindustrial do Jaíba, mas que
tenham alguma vinculação com o
projeto. O projeto tramitou em re-
gime de urgência.

..•. O PL 9912003, ue cria o Fundo
Estadual de Combate e Erra-
dicação da Pobreza, recebeu pare-
cer favorável da Comissão, no dia
4 de dezembro. Relatado pelo de-
putado Luiz Humberto Carneiro,
o projeto estabelece como
beneficiários as famílias e indiví-
duos cuja renda seja inferior à li-
nha de pobreza, as populações de
municípios e outras localidades ur-
banas ou rurais que apresentem
condições de vida desfavoráveis e
famílias que vivem em áreas de ris-
co ou que estão em situações de
emergência e calamidade pública.

..•.A Comissão aprovou, no dia 28 de
outubro, parecer favorável ao PL
637/03, do deputado Leonardo
Moreira, que institui o Selo Verde
Agrícola no Estado. O Selo Verde
tem como objetivo certificar produ-
tos agrícolas in natura e processa-
dos de agricultores que adotem o
sistema orgânico de produção.

.•. Substitutivo da Comissão modifi-
cou o PL 640/03, que trata da de-
sapropriação de áreas dos governos
estadual e federal para fins de as-
sentamento. O projeto estabelece
que, para cada 50 lotes desapropri-
ados, um seja entregue a um téc-

da Emater e da Epamig", justificou o deputado
Gil Pereira, em seu parecer. O projeto foi
aprovado em plenário na reunião extraordinária
do dia 11 de dezembro.

O processo de produção do queijo minas é
regulamentado pela Lei 14.185, de 27 de
dezembro de 2002, que determinava prazo de 12
meses para cadastramento no IMA.

a grilagem de terras" na região de São João do
Paraíso. O deputado Rogério Correia, que pediu a
audiência, acrescentou que muitos contratos de
arrendamento firmados há cerca de 20 anos entre a
Ruralminas e empresas da região estão expirando,
mas ainda assim muitas se recusam a devolver as
terras, obrigando o governo a reclamar na Justiça.
A Florestaminas, informou o deputado, é uma das
empresas que vem se recusando a devolver as terras
arrendadas.

A Comissão realizou, entre os dias 24 e 26 de novembro, o fórum técnico Reforma Agrária
em Minas: Impasses e Perspectivas, que contou com palestras, debates com participantes e
discussões em quatro grupos de trabalho: "Processo e procedimentos de Reforma Agrária",
"Meio Ambiente e Reforma Agrária", "Movimentos Sociais e Reforma Agrária" e "Legislação
Agrária".

O relatório final do Fórum, realizado a requerimento do deputado Rogério Correia, reuniu
110 propostas para agilizar a reforma agrária em Minas Gerais. Elas foram apresentadas por 15
entidades ligadas à questão agrária e a movimentos sociais de luta pela terra. O documento
também defendeu a criação de uma comissão especial na Assembléia Legislativa para estudar
propostas para a utilização de terras devolutas, elogiou a criação da Secretaria Extraordinária de
Estado para Assuntos de Reforma Agrária e pediu a aprovação de uma emenda ao Orçamento
do Estado para 2004 aumentando os recursos destinados ao Instituto de Terras de Minas (Iter).

O documento foi elogiado por todos os integrantes da comissão representativa do fórum, que
congrega integrantes dos órgãos estaduais diretamente ligados à questão agrária e líderes de
movimentos sociais. "Minas Gerais saiu na frente na discussão do plano nacional de reforma
agrária e já esboça um plano estadual compatível com a realidade atual", disse o superintenden-
te do Incra em Minas, Marcos Helênio.

Produtor de queijo ganha mais
prazo para cadastramento
Uma emenda da Comissão ao PL 835/2003

aumentou para 36 meses o prazo de cadastramento
do produtor artesanal de queijo minas no Instituto
Mineiro de Agropecuária (IMA). O texto original, de
autoria do Executivo, previa um prazo de 24 meses.

"O novo prazo é benéfico tanto para os produto-
res, que poderão se adequar com mais facilidade às
exigências legais, quanto para os técnicos do lMA,

Com o auxílio das autoridades agrárias, do
Ministério Público e de posseiros do Norte de Minas,
os deputados da Comissão começaram a desvendar
uma história de três décadas de injustiças fundiárias,
de grilagem de terras com a conivência criminosa de
cartórios, de apropriação indevida de terras devolutas
do Estado e de violência contra trabalhadores rurais,
que resultaram na transferência de vastas extensões
de terras para empresas reflorestadoras. A audiência
pública a esse respeito aconteceu no auditório da
Assembléia, no dia 30 de setembro.

Os parlamentares aprovaram a realização de
visita técnica ao município de São João do Paraíso,
no Norte de Minas, para continuar o processo de
elucidação do caso e para conhecer o trabalho da
Cooperativa Agropecuária e Silvicultura, que lidera a
resistência dos trabalhadores na região e introduz as
questões ambientais na atividade florestal. O deputa-
do Rogério Correia pediu ao presidente da comissão
que solicitasse proteção policial aos denunciantes
contra possíveis represálias.

Luiz Chaves, superintendente do Instituto de
Terras de Minas Gerais (Iter) afirmou que "é visível

Comissão apura grilagem de terras devolutas do Estado
A Comissão aperfeiçoou, mediante substi-

tutivo apresentado pelo deputado Doutor Viana,
o PL 179/03, do deputado Weliton Prado, que
prevê a criação do Programa Estadual de
Produção Alimentar em Pequenas Propriedades
(Preapa-MG), com o objetivo de melhorar a
agricultura e a renda dos produtores, através da
distribuição de sementes de boa qualidade para o
cultivo.

Doutor Viana explicou que o substitutivo foi
elaborado a partir de consultas, entre outras, a
técnicos da Emater. Alguns ajustes ao projeto
original foram propostos, como a delimitação
das culturas a serem incentivadas entre as de
subsistência; a necessidade de priorizar o
atendimento a regiões afetadas por calamidades
públicas; e o dispositivo que institui a retribui-
ção do beneficio em forma de grãos para a
merenda escolar. O novo texto também estabele-
ce mecanismo de desoneração dos beneficiados
que tiverem sucesso na condução da lavoura e a
distribuição de sementes de hortaliças a fundo
perdido.

Substitutivo
aperfeiçoa distribuição
de sementes

~

FÓRUM TÉCNICO I •

Reforma Agrarl~

A Assembléia
reuniu 110
propostas
para apressar
a reforma
agrária em
Minas Gerais
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Comissão aprova
criação de
seguro agrícola

A Comissão deu parecer
favorável ao PL 67/2003, que cria
o Programa de Seguro Agrícola de
Minas Gerais', de autoria da
deputada Maria José Haueisen. O
projeto, se aprovado, irá
desobrigar o produtor rural de
quitar empréstimos bancários
eventualmente contraídos quando
suas lavouras forem destruídas por
pragas, tempestades ou geadas. Os
recursos para o programa viriam
de contribuições obrigatórias
incidentes sobre financiamentos
concedidos aos agricultores pelas
instituições financeiras do Estado,
além de dotação orçamentária
específica. O projeto estipula
ainda que o Estado ficaria
autorizado a criar uma companhia
de seguros para administrar o
programa.

Um balanço
positivo
As comissões

temáticas
realizaram e~ 2003,
no total, 1.128
reuniões, sendo 54
no interior do
Estado, com a
participação de
aproximadamente
2.400 convidados.
Realizaram, ainda,
40 visitas. Dez das
16 comissões
permanentes
realizaram mais de
40 reuniões e
audiências públicas
cada. A Assembléia
formou, ainda, 62
comissões para
analisar Propostas
de Emenda à
Constituição (PECs)
e 43 para emitir
parecer sobre vetos
totais ou parciais
do governador a
proposições de lei.
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A tramitação dos
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neste documento
pode ser consultada
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Entenda as siglas
PEC - Proposta de Emenda

Constitucional
PLC - Projeto de Lei Complementar
PL - Projeto de Lei
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