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"As pessoas se sentem
orgulhosas ao constatar que

urna idéia ou uma proposta
apresentada à Comissão deu

origem a um projeto de lei
elaborado por algum

deputado, que por sua vez foi
sancionado pelo governador,

transformando-se em lei. Isso
é cidadania na prática, é a
democracia participativa."

Leia nesta ediçio

Café na merenda é obrigatório

Queijo artesanal regulamentado

Deputados defendem irrigação no Norte
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Mobilização
levou a vitórias
da sociedade

A inclusão obrigatória do café na

merenda escolar das escolas públicas do

Estado e a regulamentação da produção

artesanal do queijo mineiro foram duas

vitórias expressivas da sociedade mineira

obtidas a partir de discussões lideradas

pela Comissão de Política Agropecuária e

Atroindustria1. em 2001. Polêmicos,

ambos os temas mobilizaram lideranças de

diversas regiões do Estado, criando as

condições indispensáveis à elaboração dos

projetos e sua tramitação.

A importância da água para as

diversas atividades do setor, a questão

fundiária, a pobreza no campo e os

incentivos a atividades setoriais também

mobilizaram a Comissão, atenta às

diversidades regionais e sócio-econômicas

de Minas Gerais.

Ao longo do ano, a

Comissão realizou 25 reuniões
ordinárias e especiais, três

extraordinirias e uma no interior, além
de três visitas. Entre convidados e

depoentes, foram ouvidas 175
pessoas.
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Editorial

Comissões Permanentes

Essenciais para a
participação da
sociedade

O trabalho das Comissões é essencial ao

bom funcionamento do processo legislativo e

fundamental para a participação da sociedade

nesse processo, embora nem sempre visível

para o grande público. Particularmente cm

2001. o trabalho dos- deputados nas comissões

teve repercussão decisiva cm alguns aspectos

da vida mineira, bastando citar como exemplos

as medidas saneadoras que resultaram da CPI

do Narcotráfico ou a vitória dos pequenos

produtores de leite, na esteira dos debates

realizados pela CPI do Preço do Leite.

No balanço numérico do ano, as comissões

registram a realização de 545 reuniões

ordinárias e especiais. 201 extraordinárias e

outras 51 no interior do Estado, o que dá a

média de mais de três reuniões por dia útil. As

comissões realizaram, ainda. 47 visitas e

receberam perto de cinco mil convidados ou

depoentes.

As comissões parlamentares se dividem cm

Permanentes e Temporárias. As Permanentes

são temáticas e têm funcionamento regular; as

Temporárias são as seguintes: de Inquérito
(CPIs), formadas para investigar e apurar

denúncia específica: Especiais, que também

examinam temas específicas, embora sem o

mesmo poder da CPI; e as de caráter
processual, formadas, por exemplo, para emitir

pareceres sobre as Propostas de Emendas

Constitucionais (PECs) ou sobre OS Vetos e

Indicações do Executivo.
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Assembléia decide: café na
merenda é obrigatório

Acrise da cultura do café em Minas lotou o Plenário da Casa, em maio.
Cerca de 300 pessoas - entre representantes de cooperativas, produtores rurais,
prefeitos e autoridades de vários municípios do Estado - estiveram presentes na
audiência pública convocada pela Comissão de Política Agropecuária e
Agroindust.rial. Afinal, "o produto é responsável pelo equilíbrio da balança
comercial brasileira", como lembrou o deputado Antônio Júlio, presidente da
Assembléia.

Já que o assunto atinge diretamente a toda a população. e Minas Gerais é o
maior produtor de café do País, a Comissão considerou de extrema importância
discutir as consequências da difícil conjuntura para os cafeicultores e as
alternativas para a recuperação das vendas no mercado interno. No Brasil, o
consumo caiu de 6 kg para 4,5 kg por habitante/ano.

O presidente do Conselho Nacional do Café e da Cooperativa dos
Cafeicultores da Zona de Varginha. Oswaldo Henrique Ribeiro, ressaltou a
importância da audiência convocada pela Comissão: "É necessário que haja
união em defesa da comercialização do café, cuja produção gera três milhões de
empregos em Minas Gerais."

A introdução do café na merenda escolar foi uma das alternativas
apresentadas para incentivar a população a consumir mais o produto. Ainda
durante a reunião, o presidente da Comissão, deputado João Batista de Oliveira.
apresentou Projeto de Lei que inclui o produto na merenda escolar das unidades
da rede estadual de ensino. O projeto foi defendido pelo prefeito de Varginha.
Mauro Teixcira, segundo quem a iniciativa pode elevar o consumo nacional -
que está em tomo de 13 milhões de sacas - para cerca de 21 milhões.

Em detemhro. a Comissão comemorou a vitória. Depois de ter sido
apreciado e aprovado nas comissões pennancntes e pelo Plenário. o PI- 1.5751
2001 foi transformado em lei, sancionada pelo governador Itamar Franco.
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Regulamentada
produção

mineiro
Nenhum mineiro duvida da importância do queijo artesanal para a economia,

a cultura e a própria história do Estado. Mas para que a tradição seja preservada
com qualidade e respeito ao padrão de exigência do Ministério da Saúde. a
Comissão de Política Agropecuária e Agroindusinal propôs uma discussão sobre o
estabelecimento de critérios e regulamentação da produção e comercialização
desse produto tipicamente mineiro.

O debate aconteceu em setembro, quando um Projeto de Lei concedendo aos
produtores um prazo de trinta meses para adaptação às normas da Vigilância
Sanitária foi apresentado pelo deputado João Batista de Oliveira, presidente da
Comissão. Participaram da reunião representantes de associações de produtores,
das Secretarias de Estado da Agricultura e da Saúde, da área de Defesa do
Consumidor da Procuradoria de Justiça do Estado, além de ONGs e autoridades
de vários municípios.

O prefeito do Serro. José Monteiro, afirmou que empresas multinacionais
estão interessadas em prejudicar a produção do queijo mineiro artesanal e
comentou que uma legislação deve contribuir para "ajustar a produção e não
acabar com ela". A diretora de Vigilância Sanitária de Alimentos da Secretaria de
Saúde, Lígia Schncider, garantiu que a regularização da produção é benéfica para
toda a sociedade: "Além de proteger o consumidor, amplia o mercado para os
produtores." Para compatibilizar a produção com as leis sanitárias, o diretor de
Política Agrícola da Secretaria de Agricultura, Marcos Garcia Jansem, defendeu a
aplicação de recursos e a maior interação entre os órgãos e as cooperativas de
produtores.

Após o debate, o Projeto de Lei 1.767/2001 recebeu quatro emendas. Duas
determinam que a água utilizada na produção do queijo deve ser potável e ser
submetida a análise físico-química e bacteriológica, uma estende a fiscalização do
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) quanto à segurança, higiene e
armazenamento do produto, aos locais de revenda; a última emenda institui que o
queijo artesanal pode ser comercializado até 60 dias após sua fabricação, até que
existam entrepostos suficientes para a sua maturação. Em novembro, foi aprovado
cm primeiro turno oPL, que prevê também a realização de pesquisas científicas
atentando a qualidade do queijo e a inexistência de riscos para a saúde do consumidor.	 ..



Relatório dos
deputados forneceu
base para incentivar
a cultura do algodão
em Minas
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	 Preservação

Produtores rurais podem
ajudar a conservar a água

Sem água não existe agricultura,
não há geração de renda, emprego e
alimentos. Mas boa parte da
população brasileira ainda ignora o
fato de que a água é um recurso finito
e não se preocupa em conservá-la. E
os cientistas afirmam que, em poucos
anos, esse precioso líquido pode se
tomar tão escasso que se transformará
em motivo de disputa entre os povos.

Como o meio rural é o maior
coletor e um dos grandes
consumidores de água. a Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial
trouxe o tema para debate, em reunião
no final de novembro. Um dos
objetivos foi discutir alternarivas para
tomar os produtores rurais parceiros
da preservação do meio ambiente e da
conservação da água.

Representantes de órgãos do Meio
Ambiente participaram da reunião, ao

Algodão

lado de pesquisadores da área
agrícola e pecuária. Para o
coordenador técnico de Meio
Ambiente da Emater, Enio Rezende
de Souza, é necessário disciplinar o
uso c a ocupação do solo no campo,
além de controlar as fontes
poluidoras. Ele sugeriu o incremento
das ações educativas e o aumento de
investimentos "para que o produtor
amplie sua atuação na coleta de
agua.

O então secretário de Estado de
Meio Ambiente, Paulino Cícero de
Vasconcelos, garantiu que estão se
obtendo vitórias na gestão dos
recursos hídricos. "Está em
andamento um estudo de
hidrogeologia e geologia na Bacia do
Rio São Francisco que vai ajudar a
resolver os conflitos pela utilização
da água", afirmou.

A saída para a crise na cotonicultura
Um estado que consume 150 mil toneladas e produz apenas 30 mil toneladas

de algodão por ano. Essa é a situação de Minas Gerais - o maior mercado de
consumo do produto no Brasil - onde a produção diminuiu em 2001 40 0/v cm
relação ao ano anterior. As possíveis saídas para o problema foram alvo de
discussão dentro da Comissão de Política Agropecuária e Agmindusirial.

Os intecrantes da Comissão consideraram de extrema importância para o
1 ; . são da crise no setor. Em agosto. convocaram uma audiência

pública que destacou a necessidade urgente de
implementação do Programa de Apoio à

• .	Retomada da Cultura do Algodão em Minas
Gerais (Proalminas).

Durante a reunião, o assessor especial da
Secretaria de Estado de Agricultura. Lindomar
Antônio Lopcs, afirmou que a cotonicultura está

•	.	desaquecida cm Minas Gerais desde 1991 e citou
/W1, /	vários entraves para a área alta carga tributária.
4.	 falta de uma política de incentivo à produção,

escassez do crédito rural e guerra fiscal. "Essa
conjuntura está levando a um desastre econômico
e social". garantiu.

O deputado Geraldo Rezende lembrou que a
produção de aigoiiiu Lern Lrc'cldo em estados como Goiás e Mato Grosso e
ressaltou que é um desafio para os produtores mineiros permanecerem no ramo.
"O governo mineiro precisa ser sensibilizado para evitarmos que os cotonicultores
se transfiram para outros estados". alertou.

Diante dos fatos discutidos na audiência pública, os deputados Geraldo
Rezende e Paulo Piau elaboraram relatório sobre a situação da cotonicultura em
Minas Gerais, documento que deve agilizar a definitiva implementação do
Proalminas e a conseqüente retomada da produção de algodão, criando novos
empregos e gerando renda.



Deputados defendem
irrigação no Norte

Ocombate à seca está produzindo
bons resultados no Norte de Minas.
Exemplos de sucesso são os municípios
de Pirapora. Jaíba e Gorutuba. cujas
frutas e grãos produzidos graças à
irrigação estão entre os melhores do país.
Para garantir o apoio à agricultura imgada
nesses cem outros municípios da região do
Norte de Minas, a Comissão colocou o
tema cm debate, cm lunho.

Assentamento

Comissão medeia conflito de terras

Iw

LI
depuuidns da

Comissão de
itgmpecuária

defenderam apoio à
agricultura irrigada

Um dos convidados para esclarecer
os beneticios da irrigação foi o
superintendente da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São
Francisco (Codcvasf), Círiaco Serpa de
Menezes. Ele afirmou que mais de 100 mii pessoas estio ocupada-, a rcgho
graças à agricultura irrigada. "Atualmente, o Norte de Minas é o maior fornecedor
de banana para a CeasaJBH, o primeiro produtor de sementes de hortaliças e o
segundo produtor de cebola e de limão", garantiu.

O deputado Dimas Rodrigues informou que 80% da economia de Jaíba está
ligada aos projetos irrigados. Ele reforçou a necessidade de se investir nesta
tecnologia, lembrando: "Combater o desemprego é investir na agricultura."

omissões
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Em 2001, os trabalhadores
rurais de Tumiritinga, na região do
Vale do Rio Doce, contaram com o
apoio da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial para
buscar urna solução com relação à
posse da Fazenda Aguas da Prata. O
tema foi debatido em audiência
publica, no início de maio.

A fazenda foi considerada
improdutiva pelo mera e estava
sendo ocupada por 70 famílias de
trabalhadores rurais, quando, depois
de dois anos, um dos proprietários
ganhou a reintegração de posse na
Justiça. As famílias despejadas
acamparam, então, em outro terreno,
pertencente à Cia. Vale do Rio Doce,
que também entrou com ação de
reintegração de posse.

A demora em resolver o assunto,
segundo o diretor do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de
Tumiritinga. José Pavuna, fez a
população passar por uma
situação de miséria. "Depois de

conseguirem montar uma estrutura
digna para sobrevivência.
construindo casas de alvenaria,
plantando milho e feijão, eles foram
obrigados a deixar a fazenda.
quando se preparavam para a
segunda colheita", relatou.

O superintendente regional do
lncra-MG, Eloy Alvos Filho, explicou
o motivo do impasse nas negociações
de desapropriação da Aguas da Prata.
"O mera não aceita pagar pelo
imóvel o preço pedido pelos
proprietários, porque uma parte do
terreno é de posse da União e, por
isso, impagável", argumentou.

Em busca de solução para a
questão, o deputado Ermano Batista
propôs a promoção de um encontro
entre os trabalhadores, proprietários
e órgãos competentes.
"Precisamos viabilizar o
assentamento Aguas da Prata, pois
a propriedade possui todas as
características para ser um projeto de
sucesso", concluiu.
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A fartura de água
favorece a produção
de peães em Minas.
mar falia estruturo
para
some rciali:ação
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Nordeste

Parlamentares avaliam projeto
de combate à pobreza

A continuidade do Projeto de Combate à Pobreza Rural da Região Mineira
do Nordeste (PAPP 11). que atinge 173 municípios e está sendo executado pela
Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, por intermédio da
Superintendência de Desenvolvimento do Norte (Sudenor), foi discutida em abril
pela Comissão de Política Agropecuária e Agroindusuial, com a presença do
secretário Mauro Santos Ferreira e do superintendente da Sudenor, Sérgio Luiz
Ferreira Amaral. Os autores e executores do projeto defenderam sua importância
argumentando que ele deverá gerar renda para a população mais pobre do meio
rural, além de descentralizar a alocação de recursos e a tomada de decisões.

Piscicultura em Minas depende
de política de incentivos

Se depender da quantidade de recursos hídricos disponíveis, a
criação de peixes está garantida em Minas Gerais. Mas há outros fatores
que impedem o desenvolvimento desta atividade, segundo constataram os

parlamentares na Comissão de
Política Agropecuária e

-.	
•	 .\groindustnal, em março, quando o

lema foi discutido em reunião da
f qual participaram piscicultores e

alcnicosnaárea.
O representante da Lmatcr de

Sete Lagoas, José E. ardo Aracena

-- -..	 Rasguido, disse çu na das
"camisas-de-força para os
produtores é a legislação ambiental.
Outra são os impostos excessivos.
"Não há motivação que persista com
Impostos de 12% sobre a produção",
afirmou.

Recursos não são o problema, na visão do assessor do Banco do
Nordeste, Davidson Barbosa Dantas. Ele afirmou que um projeto bem
estruturado não tem dificuldades para conseguir financiamento. Mas a
falia de perspectivas para a comercialização c3 que vem impedindo o
crescimento da piscicultura, de acordo com o deputado Kemil Kumaira

C!'vl S

Audiência pública em Pará de Minas
A incidência de ICMS sobre os produtos agrícolas e a inclusão de Purê de

Minas no programa Prêmio de Escoamento da Produtos (PEP) foram os principais
temas da audiência pública realizada naquele município pela Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, no final de setembro. Também foram discutidos o
aumento da cota mínima de venda de milho balcão de 10 para 15 toneladas e o
estudo da legislação de meio ambiente para a agroindústna.



João Batista de Oliveira

4A Comissão é a oficina,
o Plenário é a vitrine"
Que papel cumpre a Comissão e qual a sua importância?

Acho que as comissões são as oficinas, onde produzimos todo o trabalho para ser apresentado no Plenário
da Assembléia, que é a vitrine. É na comissão que as idéias são apresentadas e refletidas, que os assuntos
São debatidos com a participação de representantes da sociedade. É a partir dessas discussões que muitos
projetos de lei e de emendas constitucionais são elaborados e propostas. Depois de todo esse trabalho, os
produtos finais são apresentados no Plenário.

O que mudou no Legislativo a partir do trabalho da Comissão?
Acho que a principal mudança que todas as comissões vêm promovendo é na maneira de legislarmos. E
isso eu percebi muito a partir deste último ano, Até algum tempo atrás, a Comissão de Política Agropecuária
e Agroindustrial atuava intramuros, com reuniões mais técnicas para o estudo das questões e projetos.
Ela não se permitia abraçar as pessoas. As audiências públicas realizadas nos mostraram que o contato
direto corri a população interessada nos traz subsídios importantes para a reflexão a respeito dos problemas.
Hoje, percebemos que podemos legislar com a técnica, mas de uma forma calorosa e afetiva, junto com a
população.

Como o senhor vê a participação da sociedade civil nas discussões?
Ainda é uma novidade para a sociedade essa experiência, mas tem sido cada vez maior o interesse dos
diversos Setores organizados em participar das audiências públicas, dando sugestões, apresentando
denúncias e contribuindo para as reflexões. As pessoas se sentem orgulhosas ao constatar que uma idéia
ou uma proposta apresentada à Comissão deu origem a um projeto de lei elaborado por algum deputado.
que por sua vez foi sancionado pelo governador, transformando-se em lei. Isso é cidadania na prática, é a
democracia participativa.

O senhor pode dar um exemplo de legislação construída a partir dessa participação?
Um exemplo é a lei que regulamenta a produção do queijo artesanal mineiro. Nós demos início às
discussões indo diretamente às regiões tradicionalmente produtoras. como o Serro e a Serra da Canastra.
Fizemos quatro audiências públicas no interior, ouvindo os produtores e a sociedade local. Apresentamos
o projeto de lei e convocamos uma audiência pública na Capital. Compareceram cerca de 600 pessoas,
que lotaram o Plenário da Assembléia, mobilizados pelo assunto. Depois de ouvirmos todas as sugestões,
o projeto foi aprovado e sabemos que as leis que se originam dessa participação com certeza são eumpndas,
não ficam no papel.

Quais foram os principais assuntos tratados pela Comissão em 2001?
Pelo menos dois projetos de lei de grande importância aprovados este ano partiram do trabalho da
Comissão: o que dcicnnina a inclusão do café na merenda escolar e o que regulamenta a produção do
queijo artesanal. O café na merenda escolar partiu das discussões sobre a crise na cafeicultura, que sempre
foi o setor que mais contribuiu para a economia mineira. Com a nova lei, o consumo deve aumentarem
torno de 10%. representando grande impacto econômico para Minas Gerais.

Como a Comissão de Política Agropecuária vem tratando a questão dos conflitos pela posse de terras?
E um assunto que discutimos com a maior tranqüilidade porque queremos cada vez mais que a terra
tenha função social, que seja produtiva. Nesse sentido, tanto os grandes quanto os pequenos produtores
são importantes. 1--'os  assentamentos são uma forma de fortalecimento dos pequenos produtores. Quanto
mais gente sem terra é assentada, melhor. Hoje, 70% das propriedades rurais de Minas são pequenas e
médias. Ou seja. nós não legislamos para as elites. Legislamos principalmente para esses pequenos
produtores.

Quais serão as prioridades para o trabalho em 2002?
Com certeza, o grande trabalho da Comissão neste ano será a discussão do novo texto do Código Florestal.
Com esse tema, voltaremos também ao assunto da produção de água pelos produtores rurais, como forma
de promover o desenvolvimento sustentado e de tratar o meio ambiente como fonte de renda, emprego,
saúde e qualidade de vida. Também vamos tratar mais da questão da piscicultura.
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