
Quem se lembra do seminário le-
gislativo "Minas Terra", ocorrido no
primeiro semestre de 1992, que mobili-
zou representantes de 22 entidades civis
para discutir a questão agrária e os
problemas vividos pelo homem do cam-
po? Pois agora a Assembléia está co-
lhendo frutos desse trabalho pioneiro.
O governador sancionou, em janeiro, a
proposição de lei n°12.190, mais conhe-
cida como Lei Agrícola - a primeira
originada das conclusões de um semi-
nário promovido pela Casa.

Não é exagero afirmar que a Lei
Agrícola é a concretização da meta de
aproximar Legislativo e sociedade epro-
movera sintonia entre os atos de um eas
aspirações do outro. Criados pela Deli-
beração n° 720191, os seminários pre-
tendem estimular o debate sobre gran-
des temas e orientar a formulação de
normas que atendam às demandas so-
ciais. A Lei Agrícola é uma carta de

(boas) intenções, que prioriza apequena
produção, estimula o associativismo e
direciona recursos para o setor. Sua apli-
cação depende apenas de vontade políti-
ca.

O deputado Roberto Amaral (PTB),
autor do projeto que originou a nova lei,
considera Minas um Estado privilegia-
do, por contar com uma norma antes
restrita aos estados do Paraná e de Santa
Catarina. Ela estabelece que o poder
público financiará programas de crédito
rural com recursos das instituições fi-
nanceiras oficiais estaduais e federais,
externos e do Fundo Estadual de Desen-
volvimento Rural - criado pela norma. E
todas as decisões que envolvam a ques-
tão agrária passarão, inevitavelmente,
pelo Conselho Estadual de Política Agrí-
cola (Cepa),formado por representantes
do setor.

Produtores e trabalhadores rurais,
que participaram do seminário, têm, por

outro lado, elogios e críticas afazer. O seminário,
-	realizado em

O coordenador-geral daFederaçao dos 92, reuniu
Trabalhadores em Agricultura (Fetae- lideranças
mg), Sebastião Neves Rocha, elogia o de 22
texto, mas diz que é preciso vontade entidades
política para colocar em prática a Lei
Agrícola. Na opinião do presidente da
Federação da Agricultura (Faemg),
Gilman Viana Rodrigues, a lei estadu-
al tem, no entanto, horizontes curtos,
pois a regência maior sobre a agricul-
tura vem do poder central. Polêmicas 
parte, não há dúvida de que a nova lei
é ponto de partida para mudanças be-
néficas. Desde que seja cumprida. E
esperar para ver.

Decisões do Minas Terra viram lei
A Lei Agrícola é a primeira norma jurídica aprovada, originada
de um seminário promovido pela Assembléia Legislativa


