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Seminário Legislativo
de Políticas Agrícola e Agrária

CÂMARA SETORIAL 1
REFORMA AGRÁRIA EM MINAS GERAIS

A) ASSENTAMENTOS

1. 1 - Atendimento de emergência
aos atuais projetos de assentamento
no Estado, na forma de ações com-
plementares às desenvolvidas

pela Delegacia Re-
gional do MARA,
incluindo-se, no
caso, a abertura de
linhas especiais de
crédito e prestação
de assistência técni-
ca e extensão rural
aos beneficiários do

Tinn projeto de reforma
in-

ciso XIII, da Consti-
tuição do Estado).

1.2 - Imediata apresentação.
pela Superintendência Regional do
lnci-a-MG, à Assembléia Legislativa,
por meio da Comissão de Política
Rural, da proposta do "Programa
Terra", a ser executada no Estado
em 1992, explicando metas de assen-
tamento, arrecadação de terras por
desapropriação e compra e o mon-

tante dos recursos financeiros
necessários, com a discriminação
das fontes de financiamento e pre-
visão de prazos de liberação.

1.3 - Imediata apresentação,
pela Superintendência Regional do
lncra-MG, à Assembléia Legislativa,
por meio da Comissão de Política
Rural, da relação de obras de infra-
estrutura, apoio à produção agrícola
e o montante de crédito de custeio/
investimento a serem aplicados nos
projetos de assentamento no Estado
neste ano de 1992. 

1.4 - Apresentação, pela Su-
perintendência Regional do Incra-
MG, à Assembléia Legislativa, por
meio da Comissão de Política Rural,
da relação nominal das 1. 100 famílias
que, conforme a imprensa divulgou,
teriam sido assentadas em 199 1,
bem como a relação e a localização
dos respectivos imóveis.

1.5 - Destinação, para utiliza-
ção nos projetos de assentamentos
e em comunidades de pequenos agri-
cultores que trabalham de forma
comunitária (ou a isso se dispo-
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obrigação do Estado que, por
meio da Emater-MG, poderá

prover gratuitamente os

nham), das máquinas e equipamen-
tos que foram objeto de convênio
(1987188) entre o MIRAD e o Go-
verno do Estado e que, na época,
foram desviadas para outras finali-
dades, alheias ao disposto nos con-
vênios.

1.6 - Oficialização da assistên-
cia técnica e extensão rural como
obrigação do Governo do Estado
que, por meio da Emater-MG, po-
derá prover gratuitamente os pro-
jetos de assentamento.

1.7 - Alocação, pelo Governo
Federal, de recursos financeiros para
a atividade agrícola, dentro de
um planejamento agro-eco-
nômico endossado pelos
produtores assentados.

1.8 - Previsão e garantia
de existência, nos primeiros
três anos de cada projeto de
assentamento, de crédito ru-
ral nos moldes do Procera
(subsidiado), com direito ao
Proagro, e, após este prazo,
crédito rural à base de equiva-
lente-produto.

1.9 - Provimento de recursos
para projeto de investimento na área
produtiva, dentro da necessidade
real, baseado no planejamento agro-
pecuário.

1. lO - Permanência da Emater-
MG, por um mínimo de sete anos,
prestando assistência técnica exclu-
sivamente ao projeto de assenta-
mento.

1. II - Participação direta dos
pequenos produtores, dos traba-
lhadores rurais e dos sem-terra na
concepção, na priorização e na exe-
cução dos assentamentos de refor-
ma agrária.

B) DESAPROPRIAÇÃO E OU-
TROS INSTRUMENTOS DE
AQUISIÇÃO DE TERRAS PARA A
REFORMA AGRÁRIA.

1.12 - Revisão imediata das
concessões de terras públicas, con-
forme dispõe o art. 7° do Ato das
Disposições Constitucionais Tran-
sitórias da Constituição Estadual,
sendo que, em caso de reversão
dessas terras ao patrimônio do Esta-
do, sejam destinadas obrigatoria-
mente a projetos de assentamento
de trabalhadores rurais. A Ruralmi-

A assistência técnica e
extensão rural devem ser

projetos de assentamento

nas deve posicionar-se no prazo de
30 dias, perante o Poder Legislativo,
caso haja impedimentos ou obstácu-
los à adoção dos procedimentos
necessários à referida revisão.

1. 13 - Manifestação do plenário
deste Seminário, bem como da As-
sembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, junto ao Congresso
Nacional no sentido de que seja
agilizada a regulamentação dos arts
184, 185. 186 e 187 da Constituição
Federal.

1.14 - Promoção, pela Co-
missão de Política Rural da Assem-
bléia Legislativa, de discussões sobre
a regulamentação dos arts. 184 a

187, convidando-se, inclusive, de-
putados federais, representantes do
Ministério da Agricultura e de enti-
dades classistas, pesquisadores e es-
pecialistas em Direito Agrário.

1. 15 - Apresentação, pelo
Governo do Estado, à Comissão de
Política Rural da Assembléia Legisla-
tiva da relação de imóveis públicos
destinados à pesquisa e experimen-
tação, bem como o conhecimento
das pesquisas atualmente em desen-
volvimento, discutindo-se, caso a
caso, a viabilidade da utilização tem-
porária de partes desses imóveis

para a produção de alimentos
básicos, a partir do trabalho de
pequenos agricultores, sem pre-
juízo das atividades de pesquisa, e
com uma sindicância que escla-
reça a serviço de quem estão a
pesquisa e a experimentação em
desenvolvimento em imóveis do
Governo do Estado (levantar que
grupos econômicos e agroindus-
triais estão envolvidos e seus in-
teresses).

C) TERRAS DEVOLUTAS

1.16 - Manutenção do atual
texto da Constituição Estadual, que
limita em 250 ha as áreas de terras
devolutas passíveis de serem aliena-
das ou concedidas.

D) ORGANIZAÇÃO
INSTITUCIONAL

1. 17 - Criação de um fundo estadual
que tenha por finalidade o apoio a
iniciativas relacionadas com ações
complementares de reforma agrária,
gerido por representantes do Go-
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verno Estadual, de entidades classis-
tas e do Poder Legislativo, e que terá
como fonte de receita a dotação
orçamentária do Estado, parcela de
arrecadação obtida com impostos
sobre a comercialização e financia-
mentos diversos.

1.18 - Reformulação e efeti-
vação da Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento
Agrário - Ruralminas como órgão
com competência específica para
tratar das questões fundiárias no
Estado, tendo como função a inte-
gração das ações dos órgãos de
governo pertinentes à reforma
agrária, à continuidade da exe-
cução de programas de regulari-
zação fundiária, bem como ao
auxílio aos órgãos federais na
fiscalização do cumprimento da
função social pelas propriedades
rurais e no processo de arreca-
dação de terras para a reforma
agrária.

1. 19- Descentralização dos
mecanismos de reforma agrária,
transferindo parcelas de responsabi-
lidade para os municípios.

E) JAÍBAIBARRAGENS

1.20 - Esclarecimentos à
Comissão de Política Rural e a todos
os interessados no Projeto Jaíba,
incluindo:

a)a questão da arrecadação de
terras que se encontram em poder
de grandes grupos econômicos,
como, por exemplo, o Grupo Omet-
to;

b) estimativa de assentamen-
tos de pequenos agricultores e mé-
dios empresários;

c) papel da agroindústria;
d) avaliação de viabilidade de

utilização de irrigação, produção
agrícola, custos totais e previsão de
crédito, financiamento, comerciali-
zação, apoio agrícola e demais ações
complementares;

e) impacto ambiental e medi-
das mitigadoras.

1.21 - Democratização do
debate sobre a implantação de pro-
jetos de irrigação a partir das barra-
gens construídas no Norte de Minas
e no vale do Jequitinhonha. Esses

Os atos de violência no
campo precisam ter

uma apuração objetiva
e efetiva, com punição

dos responsáveis

projetos de irrigação devem ser
voltados exclusivamente para peque-
nos agricultores e famílias que per-
deram suas terras e, ao mesmo
tempo, devem ser criadas condições
para a produção agrícola e demais
obras de infra-estrutura.

1.22 - Exigência, pela Assem-
bléia Legislativa, da imediata suspen-
são de todas as desapropriações de
pequenos proprietários rurais, pos-
seiros e agregados destinadas à cons-
trução de barragens e outros grandes
projetos promovidos pelos Governos
Federal e Estadual, pela Cemig. pela
Codevasf e por outras empresas e
órgãos públicos e privados, até que
sejam solucionados os problemas

dos desapropriados das obras já
construídas, como, por exemplo, as
Barragens de Machado Mineiro e
Calha uzi nho.

1.23 - Normatização da gestão
dos recursos hídricos, objetivando a
irrigação, barramento e assentamen-
to na região semi-árida do Estado.

F) VIOLÊNCIA NO CAMPO

124 - Levantamento, pelo
Governo do Estado, da tramitação,
na área policial e junto ao Poder

Judiciário, dos assassinatos de
trabalhadores rurais, cometi-
dos no período 1984/90. em
Minas Gerais, encaminhando
os respectivos inquéritos ao
Ministério Público para que, na
qualidade de fiscal da lei e titu-
lar da ação penal pública, tome
as devidas providências.
1.25 - Criação, pela Assem-

bléia Legislativa, de comissão
parlamentar que acolha denún-

cias, fiscalize, acione órgãos gover-
namentais, promova investigações,
apresente relatórios e conclusões
em torno dos direitos humanos e da
violência no campo, especialmente
em torno de questões corno: fla-
grante desrespeito aos direitos hu-
manos, trabalhistas e sociais, traba-
lho escravo, violações de direitos
constitucionais, ameaças, intimi-
dações, constrangimentos, desres-
peito aos direitos do menor, da
mulher, bem como tentativas de
homicídio e assassinatos.

1.26 - Apuração objetiva e
efetiva dos atos de violência, com
punição dos responsáveis.

1.27 - Implantação efetiva da
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CÂMARA SETORIAL 2
ASSOCIATIVISMO

educação rural.
1.28 - Manifestação deste Semi-

nário, bem como da Assembléia
Legislativa, junto ao Poderjudiciário,
sobre a necessidade de manter-se a
punição aos assassinos (mandante e
executor) do sindicalista e ecologis-
ta Chico Mendes, entendendo que se
faz necessária a justiça e que a impu-
nidade gera mais violência.

G) OUTROS PONTOS

1.29 - Possibilidade de inter-
ferência do responsável técnico na
manutenção do seu projeto
agropecuário inicial, contra
modificações posteriores que
possam levá-lo ao insucesso.

1.30 - Responsabilização
de todos os segmentos encar-
regados da execução de pro-
jetos agropecuários (pessoas
físicas ou jurídicas, públicas ou
privadas, inclusive agentes fi-
nanceiros) pelo seu desvirtua-
mento ou fracasso, com a apli-
cação dos dispositivos legais cabíveis
(Leis n°s S. 194, de 2411 2166; 6.496,
de 7112177 e 7.240, de 10112184).

1.31 - Levantamento das con-
dições ambientais de solo, hídricas e
climáticas, principalmente das terras
pré-selecionadas para desapropria-
ção, de forma a planejar e direcionar
a ocupação.

1.32-  Manutenção de faixas de
vegetação natural nas áreas de refor-
ma agi-ária, visando à manutenção do
equilíbrio ambiental, com a conse-
qüente manutenção ou melhoria da
qualidade de vida da população as-
sentada-

A- PAPEL DO ESTADO NO
ASSOCIATIVISMO

2.1 - O Estado deve limitar-se
ao papel constitucional de fomento
ao associativismo, através de ações
que demonstrem à comunidade ser
o cooperativismo-associativismo ins-
trumento eficaz para a solução de
problemas que afligem, independen-

O Sistema de crédito
cooperativo deve ser

fortalecido,
principalmente por meio
de uma maior autonomia

para administração de
seus recursos

temente da posição social de cada
pessoa.

2.2- Efunçãodo Estado apoiar
o associativismo como postura de
vida para as populações urbana e
rural, na busca de sua própria organi-
zação. À medida que o associativis-
mo-cooperativismo encontrar a sua
autonomia, o Estado deverá excluir-
se do papel de indutor do processo,
recolhendo-se à função de fomenta-
dor e apoiador das associações e
cooperativas, oferecendo-se como
um parceiro do processo de consoli-
dação e desenvolvimento do asso-
ciativismo.

B- SISTEMA COOPERATIVIS-
TA DE CRÉDITO

2.3 - Criação de um Banco
gerido exclusivamente pelas coope-
rativas e que seja catalisador de
todos os recursos dosistemacoope-
rativista dos segmentos urbanos e
rural.

2.4 - Fortalecimento do siste-
ma de crédito cooperativo no
Estado, principalmente por meio
de uma maior autonomia para
administração dos recursos
próprios do sistema, dimensio-
nando sua liquidez e caixa.

2.5 - Centralização regional
das liquidações dos cheques
compensados do sistema, para
garantir maior agilidade.

2.6 - Liberdade operacional,
eliminando-se a exclusividade de

convênios com o Banco do Brasil,
podendo-se estendê-los a todos os
bancos, oficiais ou não, que melho-
res vantagens ofereçam, enquanto
não se criar banco próprio.

2.7 - Permissão às cooperati-
vas para que instalem postos de
serviço em pequenos municípios ou
localidades.

2.8 - Permissão às cooperati-
vas para arrecadar todos os tributos
e taxas, além de prestar Outros
serviços bancários, de maneira que o
associado/cliente tenha na coopera-
tiva condição de realizar as opera-
ções bancárias mais comuns.
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2.9 - Implantação de com-
pensação própria, podendo ter o
sistema os mesmos mecanismos
utilizados pelas demais instituições
financeiras. O ingresso direto na
câmara de compensação dará di-
reito a instrumentalização de ope-
rações e serviços, hoje vedados,
anseio histórico dos pequenos,
médios e grandes produtores ru-
rais.

C - MECANISMOS DE APOIO
ÀS ASSOCIAÇÕES DE
PRODUTORES FAMILIA-
RES

2.10-Abertura de linhas
de financiamento oficial para
associações de pequenos
produtores, para aquisição de
equipamentos de uso coletivo,
com prazo longo, período de
carência definido e pagamento
em produto, valendo, em am-
bos os casos, o princípio da equi-
valência de preços (já aprovado e
não praticado) e, como referên-
cia, os preços mínimos fixados
pelo Governo Federal.

2.1 1 - Isenção e geração de
crédito do ICMS nas vendas de
produtos por associações de
pequenos produtores e por coope-
rativas, no caso de alimentos e
insumos; isenção do ICMS para as
associações de pequenos produ-
tores rurais e cooperativas na
compra de insumos e equipamen-
tos.

2.12 - Preferência nas com-
pras de órgãos públicos, em situa-

ção de equivalência de preços,
para a produção oferecida por
associações. Ampla divulgação,
entre as associações de pequenos
produtores, do volume, das con-
dições e do cronograma de com-
pras planejadas por órgãos públi-
cos, como escolas, repartições
estatais etc.

2.13 -Abertura da linha de
crédito especial para associações,
com o objetivo de montagem de
fundo rotativo de empréstimos

A venda de produtos por
associações de pequenos

produtores e por
cooperativas, no caso de

alimentos e inSUmOS,
deve ser isenta e gerar

créditos de ICMS
dentro das comunidades rurais.
Essas linhas de créditos deverão
ser oferecidas em condições idên-
ticas às estabelecidas no item 2.1

2.14- Implementação de me-
didas no sentido de que as institui-
ções de pesquisa dêem prioridade
às cooperativas e associações de
pequenos e médios produtores
rurais na multiplicação de material
genético (vegetal e animal) melho-
rado.
D -ASSESSORIA E TREINAMEN-
TO EM ASSOCIATIVISMO

2.15 - Criação, em Minas
Gerais, de um órgão que tenha

por função coordenar os recursos
humanos que se encontram nas
diversas instituições públicas e
privadas existentes no Estado, para
o desenvolvimento de atividades
relacionadas com treinamento e
assessoria às organizações asso-
ciativistas.

Esta proposta não implica a
criação de um amplo aparato bu-
rocrático, nem deve ter caráter
normativo Seu objetivo é o de

criar mecanismos que fa-
voreçam às organizações as-
sociativas, quando estas jul-
garem necessário o acesso
democrático aos recursos hu-
manos altamente qualifica-
dos, que, felizmente, exis-
tem em instituições como
Secretarias de Estado,Emater,
Epamig, Sudecoop, Fundação
João Pin hei ro,instituições pú-

blicas e privadas de ensino supe-
rior, organizações não-governa-
mentais, entre outras, que se dis-
ponham a colaborar para a solução
dos problemas relacionados com
o associativismo e com a inte-
gração do setor rural aos novos
padrões de articulação campo-ci-
dade. Essa colaboração abrangerá
as áreas de administração rural,
legislação, educação, economia,
sociologia e agronomia.As ações
dela advindas se orientarão pela
metodologia participativa.
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CÂMARA SETORIAL 3
SUPORTE INSTITUCIONALÀAGRICULTURA

3.1 - Elaboração da lei agrícola
estadual, observada a prioridade
de atendimento ao pequeno produ-
tor pelos órgãos públicos.

3.2 - Criação do Conselho
Estadual de Política Agrícola, onde
todos os segmentos do setor este-
jam representados na definição de
modelos de desenvolvimento ru-
ral-

3.3 -Aceleração da refor-
ma administrativa, no capítulo
da agricultura, no âmbito da
CERES.

3.4 - Reforma patrimoni-
al e modernização das empre-
sas públicas.

3.5 - Definição da regio-
nalização administrativa, asse-
gurada a integração de ações
das agências públicas, nos três
níveis de governo.

3.6-Criação de mecanismos
que favoreçam a ação integrada
das instituições públicas e privadas
que atuam na área, na forma de um
Sistema Estadual de Pesquisa e
Desenvolvimento - SEPD.

3.7 - Formação de agentes
de desenvolvimento, por meio de
cursos e treinamentos em serviço,
de caráter interdisciplinar, com
participação das universidades,or-
ganizações de agricultores e or-
ganizações não-governamentais
(ONGs), com análises de expe-
riências de campo.

3.8 - Criação do cargo de
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Agente de Desenvolvimento Muni-
cipal, a ser ocupado por profis-
sionais provenientes das áreas de
ciências agrárias, biológicas ou so-
ciais, como elemento de ligação
com as demais organizações do
SE P D.

3.9 - Legitimação da valori-
zação e da responsabilidade profis-
sional.

deve ser uma das
atribuições do Conselho

Estadual de Política
Agrícola, a ser criado

3. lO - Criação de mecanis-
mos que garantam a transparência
das agências públicas, visando ao
controle de suas ações pela socie-
dade organizada no meio rural,
observado o princípio da regio-
nalização.

3. 1 1 -Definição de medidas
que exijam dos órgãos de apoio à
agricultura a indicação de viabili-
dade econômica dos empreendi-
mentos por eles assistidos, in-
cluindo o controle da ação de
cartéis e da incidência de tributos.

3.12 - Definição de medidas
que exijam dos órgãos de apoio à

Agricultura, além da indicação de
viabilidade econômica dos em-
preendimentos por eles assisti-
dos, as condições de preservação
ambiental e das conseqüências
sociais.

3.13 - Criação de conselhos
municipais de política agrícola.

3.14 - Acompanhamento,
com rigor, pela Assembléia Legis-
lativa, da execução orçamentária
relativa à liberação tempestiva dos
recursos constitucionais à pesqui-

sa, em especial dos 213 desti-
nados às instituições esta-
duais de pesquisa.
3. 15 -Agilização,pela pesqui-
sa agropecuária, da busca de
tecnologias alternativas para
a pequena produção, bem
como facilitação do acesso
dos pequenos produtores ao
acervo tecnológico já dis-
ponível.
3.16 - Promoção de uma

política agrícola que contemple
especificamente as condições e
necessidades dos pequenos produ-
tores, visando produzir mais, con-
ter o fluxo migratório e democra-
tizar o campo.

3.17 - Revigoramento de
órgãos como a Emater, a Epamig,
bem como de cooperativas, gru-
pos associativos, feiras e outros
que atuam no setor da produção.

3.18 - Garantia de que órgãos
estaduais, tais como a Emater,
Epamig, etc. tenham uma efetiva a-
tuação junto aos pequenos produ-
tores e trabalhadores rurais.

A definição de modelos de
desenvolvimento rural
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CÂMARA SETORIAL 4
MECANISMOS DE APOIO E
SISTEMAS DE PRODUÇÃO

A - ABASTECIMENTO E
COMERCIALIZAÇÃO

4.1 - Expansão da produção de
alimentos básicos em níveis com-
patíveis com a demanda e os preços,
considerando-se os mecanismos
adotados pelo Governo para a me-
lhoria das condições de comerciali-
zação e de abastecimento final.

4.2 - Rearticulação da
produção programada de ali-
mentos, através da divulgação
de informações estratégicas que
permitam aos produtores plane-
jar sua produção em função da
demanda e perspectivas de ren-
tabilidade.

4.3 - Implementação de
um programa de apoio técnico e
financeiro à constituição de
agroindústrias e cooperativas de
pequenos e médios agricultores,
visando melhorar sua condição
econômica, ampliar a oferta de ali-
mentos e reduzir o grau de oligopoli-
zação do setor.

4.4 - Aperfeiçoamento dos
serviços de informação de mercado,
de forma a que contribuam efetiva-
mente para o processo de planeja-
mento e de tomada de decisões, em
níveis de governo, produtores,
agentes de comercialização e con-
;umidores.

4.5 - Incentivo e implemen-

tação da classificação e padronização
de produtos, de modo a promover
maior racionalidade e economia no
processo de circulação de mercado-
rias, além da atuação direta na fisca-
lização sanitária animal e vegetal.

4.6 - Melhoria do sistema de
distribuição varejista, em áreas de
concentração de consumidores de
baixa renda, através do fomento ao
associativismo na compra e venda de

produtos, apoiando-se a integração
de estruturas associativistas de
produtores rurais de atuação no
atacado.

4.7 - Em conjunto com o Go-
verno Federal, planejamento dos es-
toques reguladores e estratégicos de
alimentos básicos necessários ao
Estado, observada a lei agrícola que
não permite o uso desses estoques
para aviltar preços ou nível da
produção.

4.8 - Apoio à implantação e
equipagem de armazéns comunitá-

rios rurais e promoção da sua inte-
gração à política de garantia de preços
mínimos e de estoques reguladores,
inclusive a expansão, ampliação e
modernização da infra-estrutura de
armazenagem intermediária.

4.9 - Incentivo à ampliação de
estruturas de mercados atacadista e
varejista, a serem conduzidos priori-
tariamente pelas Prefeituras Muni-
cipais e associações de pequenos
produtores, com assessoria e apoio
do Governo Estadual.

4.10 - Capacitação de técni-
cos, produtores, agentes de comer-
cialização e operadores de mercado.

4. 1 1 - Avaliação da política
tributária, no sentido de inserir
ou reduzir alíquotas incidentes
sobre produtos alimentares bási-
cos, tornando-os mais acessíveis
à população.

4.12 - Fixação de preços mí-
nimos diferenciados para os
produtos agrícolas nas diversas
regiões do País, com base nos
respectivos custos de produção.

4.13 - Implementação de ações
voltadas para a orientação ali-
mentar do consumidor, visando

à diversificação do consumo, à
redução das perdas e ao melhor
aproveitamento dos alimentos.

4.14 - Participação integrada
na busca da qualidade dos processos
de produção, distribuição e con-
sumo de alimentos.

B - MERCADO DE INS(JMOS
4. 15 - Isenção de tributos e das

taxas de importação para matérias-
primas, máquinas e equipamentos
agrícolas considerados básicos à ati-

O aperfeiçoamento dos
serviços de informação de

mercado é uma
contribuição efetiva para

o processo de
planejamento e tomada de

decisões
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vidade agropecuária.
4.16 - Definição de mecanis-

mos que permitam treinamento e
assistência técnica para o uso ade-
quado dos insumos.

4.17 - Incremento ao sistema
Comig (antiga Camig) nas pequenas
cidades do Estado, onde o mercado
é pouco competitivo.

4.18 - Liderança, pela Assem-
bléia Legislativa, do processo de dis-
cussão, no Estado, da lei de patentes
ora em exame no Congresso, de
modo que toda a sociedade possa
melhor avaliar suas implicações
para o País.

C - MERCOSUL

4.19 - Aprofundamento
dos estudos para estabelecimen-
to de uma política para o setor
leiteiro no Estado de Minas Ge-
rais, de sorte a torná-lo mais
competitivo ante as novas real i-
dades do Mercosul,

4.20 - Diminuição da tri-
butação dos produtos agrícolas, es-
pecialmente o leite e os insumos
agrícolas.

4.21 - Direcionamento e dis-
posição, principalmente para a
pecuária leiteira, de recursos finan-
ceiros, para ganho de escala e mo-
dernização do processo produtivo
através de melhoramento genético,
instalações e melhoria nutricional

4,22 - Aprofundamento e de-
mocratização das discussões sobre
as conseqüencias da implantação do

Mercosul para os produtores bra-
sileiros, com a criação de comissão
especial da Assembléia Legislativa
destinada a promover discussões
articuladas com a sociedade civil
organizada, acompanhar o desen-
volvimento do processo e propor
medidas de interesse público, em
especial no Estado de Minas Gerais.

Neste sentido, é crucial que a
redução das tarifas e o conseqüente
estímulo do comércio nos merca-
dos integrados só venham a ser
realizados após a harmonização das

A atual legislação de
crédito rural precisa

ser revista e adequada à
nova realidade

constitucional do país

políticas econômicas dos países-
membros.

4.23 - Levantamento, pelo
Governo do Estado, das possíveis
conseqüências para os trabalhadores,
entre as quais a perda de postos de
trabalho, processos de reconversão
ou desaparecimento de muitas em-
presas, piora das condições de tra-
balho através da política de con-
tenção/rebaixamento salarial, debili-
tação financeira da Previdência So-
cial e rebaixamento da política de
benefícios, flexibilização de direitos

atualmente assegurados e desregula-
mentação das relações coletivas,

D - FINANCIAMENTO E
CRÉDITO RURAL

4.24 - Criação de mecanismos
propulsores que dinamizem a sus-
tentação financeira da agropecuária,
permitindo a captação de recursos
através de instrumentos como ca-
dernetas de poupança e outros.

4.25 - Estabelecimento de ta-
xas de juros diferenciadas, levando-

se em consideração a atividade a
ser financiada e a classificação do
produtor rural.

4.26 - Participação do Go-
verno e entidades estaduais na
definição das atividades priori-
tárias de aplicação do crédito
rural.

4.27 - Reativação da partici-
pação da assistência técnica jun-
to aos produtores beneficiários
do crédito rural.

4.28 - Criação de mecanismos
que garantam um seguro rural mais
abrangente.

4.29 - Modificação da atual
legislação do crédito rural, desburo-
cratizando-o e adequando-o à nova
realidade constitucional que prevê a
existência de ertidades cooperativas
de crédito.

4.30 - Utilização de parte dos
recursos das grandes indústrias agro-
florestais das zonas metalúrgicas, dos
vales do Aço e do Rio Doce para
viabilizar o desenvolvimento de cul-
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turas brancas em pelo menos 20%
das áreas dos municípios com con-
centração de exploração florestal.

E - TRIBUTAÇÃO

CÂMARA SETORIAL 5
CIDADANIA NO CAMPO

crimes ocorridos no campo
deve ser combatida com a

4.31 - Elaboração de nova sis-
temática na computação dos dados
sobre a participação de cada seg-
mento econômico no recolhimento
do ICMS, creditando ao setor
primário a sua participação devida.

4.32 - Retirada da ação de
inconstitucional idade sobre o artigo
que prevê isenção do ICMS para o
leite pasteurizado.

4.33 - Progressividade do
IRT sobre os imóveis destina-
dos ao lazer e à exploração
imobiliária, e isenção para os
imóveis que cumpram sua
função social voltada à produção
de alimentos.

4.34 - Redistribuição, pelo
Estado, de recursos e receitas
tributárias, garantindo que as
parcelas geradas por indústrias
de reflorestamento e celulose re-
tornem aos municípios em que é
produzida a matéria-prima e que se
dê  mesmo tratamento à exploração
de carvão vegetal.

F - AGROINDÚSTRIA

4.35 - Levantamento das po-
tencialidades das regiões do Estado
para receberem investimentos na
indústria de irisumos, máquinas e
equipamentos agrícolas, na esto-
cagem de produtos, no comércio de
insumos e produtos, entre outros.

A) DIREITOS CIVIS

S. 1 - Manutenção, pela Assem-
bléia Legislativa, através de sua
Comissão de Constituição e Justiça,
de severa vigilância em torno do
cumprimento das garantias funda-
mentais dos cidadãos, asseguradas
pelos arts. 50 da Constituição Fede-
ral e 4° da Constituição mineira.

A impunidade
institucionalizada dos

implantação de uma
Justiça Rural

Acolhimento e investigação de todas
as denúncias de sua violação, trazidas
pelos representantes dos segmentos
populares da sociedade, e fiscaliza-
ção da ação dos poderes públicos,
em cada caso.

5.2 - Efetivação de uma justiça
rural, com varas em todos os cen-
tros regionais, objetivando acabar
com a impunidade institucionalizada
dos crimes ocorridos no campo.

5.3 - Conjugação de esforços,
pelos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário de Minas Gerais com os
seus congêneres de outros Estados.

no sentido de que se investiguem
denúncias e de que sejam coibidos o
trabalho escravo e outras violências
contra o trabalhador rural, em espe-
cial os migrantes sazonais.

5.4 - Garantia, por parte dos
poderes públicos, do livre acesso aos
alojamentos de trabalhadores ru-
rais, tanto por parte de familiares e
amigos como de representantes de

entidades sindicais e outras.
5.5 - Criação, pela Assembléia

Legislativa, de uma comissão de
sindicância sobre a esterilização
da mulher, que investigue a im-
posição da esterilização como
requisito para obtenção ou ma-
nutenção do emprego. Punição
dos responsáveis.

B) DIREITOS POLÍTICOS

5.6 - Reafirmação, pelos par-
ticipantes deste seminário, de forma
ampla e incondicional, do compro-
misso com a ampliação dos direitos
políticos democraticamente exerci-
dos pelos cidadãos brasileiros e suas
instituições representativas de
qualquer natureza e em qualquer
nível de atuação.

5.7 - Democratização do de-
bate sobre o orçamento do Estado,
por meio de audiências públicas nas
várias regiões.

5.8 - Envio, pelo Governo do
Estado, de proposta de lei orça-
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mentária, em prazo hábil, para a
discussão e a participação da socie-
dade civil organizada, como con-
dição prévia para sua votação na
Assembléia Legislativa.

5.9 - Encampação, pelo Legis-
lativo Estadual, através da Mesa Di-
retora, das deliberações deste semi-
nário, transformando-se em leis as
propostas aprovadas, e encaminha-
mento de matérias aos demais Po-
deres, de acordo com a competên-
cia específica.

5.10 - Combate, pela Justiça
Eleitoral, com o apoio aos demais
Poderes, dos "currais eleitorais", des-
centralizando-se os locais de
votação na zona rural e ga-
rantindo-se recursos para trans-
porte e alimentação gratuitos
aos eleitores, de acordo com a
lei, em percursos e locais defini-
dose fiscalizadospor represen-
tantes de todos os partidos.

S. 11 - Elaboração, pela
Assembléia Legislativa, de um
documento sistematizando a
legislação que protege os direi-
tos dos trabalhadores rurais, agru-
pada por áreas, e ampla divulgação
deste documento junto à população
rural e às suas entidades represen-
tativas.

C) MORADIA RURAL

5.12 - Regulamentação muni-
cipal de dispositivos da Constituição
Federal que facilitem o uso e a
ocupação dos solos nas cidades, tais
como o IPTU-progressivo, o solo
criado, etc.

5.13 - Aprovação, pelo Con-
gresso Nacional, do projeto de lei de

iniciativa popular que cria o Fundo
Nacional de Moradia, com recursos
do FGTS, destinado à construção de
moradias para famílias com renda de
até dez salários-mínimos.

S. 14 - Promoção de progra-
mas estaduais de habitação e refor-
ma de moradias, envolvendo eletri-
ficação, telefonia, saneamento e
suporte técnico na área de habi-
tação.

S. 15 - Elaboração de progra-
ma estadual de recuperação das
residências rurais afetadas por si-
tuações emergenciais e de calami-
dade pública.

Os serviços da Justiça do
Trabalho e das Juntas de

Conciliação devem ser
estendidos ao maior
número possível de

municípios mineiros

S. 16 - Promoção do lazer e da
recreação nas vilas e comunidades
rurais, com a instalação de equipa-
mentos comunitários e construção
de instalações adequadas à prática de
atividades desportivas.

D) TRABALHO ASSALARIADO
NO CAMPO

S. 17 - Envolvimento efetivo do Mi-
nistério Público (Promotores de
Justiça) na apuração das injustiças
sofridas pelos trabalhadores rurais
no Estado, buscando o pleno exercí-
cio da sua função institucional de

"zelar pelo efetivo respeito dos Po-
deres Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos cons-
titucionalmente assegurados, pro-
movendo as medidas necessárias à
sua garantia", nos termos do art.
120, inciso II, da Constituição mi-
neira.

5.18 - Criação de uma área
específica, na Defensoria Pública Es-
tadual, voltada para a assistência aos
trabalhadores rurais, nos casos indi-
viduais de defesa de direitos em
juízo, nos termos do art. 129 da
Constituição mineira.

S. 19 - Promoção de estudos,
seminários e debates entre
produtores, trabalhadores, co-
operativas, extensão rural e uni-
versidades, visando analisar as
condições do trabalho assalaria-
do no campo, especialmente as
do trabalhador temporário, e
proposição de uma revisão ade-
quada da legislação trabalhista.

5.20 - Ampliação dos serviços
da Justiça do Trabalho e das
Juntas de Conciliação para o

maior número de municípios minei-
ros, sobretudo os de maior contin-
gente de mão-de-obra assalariada no
campo.

5.21 -Ampliação dos serviços
de fiscalização do Ministério do Tra-
balho nos municípios mineiros com
grandes contingentes de mão-de-
obra assalariada, visando ao cumpri-
mento das normas trabalhistas em
vigor.

5.22 - Aprovação de legislação
proibindo o transporte de traba-
lhadores em caminhões e outros
veículos não-adequados ao trans-
porte de passageiros.
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5.23 - Promoção, por órgãos
federais e estaduais competentes, de
uma efetiva fiscalização das condições
de trabalho assalariado no campo,
coibindo o trabalho escravo, nos
termos do art. 149 do Código Penal,
e fiscalizando o respeito aos direitos
trabalhistas, especialmente no que
respeita à prevenção de acidentes,
ao trabalho da mulher e do menor.

5.24 - Exigência, pela Assem-
bléia Legislativa, com o suporte de
sua presença institucional, do cumpri-
mento, no Estado, da lei federal que
prevê a participação dos traba-
lhadores nos lucros das empresas.

5.25 - Intervenção do Poder
Legislativo junto aos demais
Poderes e órgãos competentes,
promovendo investigações e
exigindo o cumprimento dos
dispositivos legais que punem
aqueles que impedem a parti-
cipação dos trabalhadores em
sindicatos ou associações.

5.26 - Elaboração, pelos
Poderes Legislativo e Execu-
tivo, de normas impedindo a
contratação de mão-de-obra no
campo através de empresas ou pes-
soas físicas especializadas em
qualquer forma de intermediação.

5.27 - Regulamentação e fisca-
lização do cumprimento das normas
relativas ao trabalho temporário, de
caráter eventual e não-permanente,
decorrente da sazonalidade das cul-
turas.

E) EDUCAÇÃO

5.28 - Formação de profes-
sores e capacitação dos já formados,
através de cursos de extensão, com

DOCUMENTO FINAL

o envolvimento das universidades.
5.29 - Remuneração condigna

dos professores e criação de incen-
tivos (alojamento, alimentação, trans-
porte) que garantam a sua presença
em locais de difícil acesso ou per-
manência.

5.30 - Aparelhamento e cons-
trução de unidades escolares ade-
quadas à realidade rural, com toda a
infra-estrutura necessária à quali-
dade do ensino.

5.31 - Orientação das famílias
no sentido da complementação do
processo educativo.

5.32 - Produção e divulgação
de programas especiais, nos meios

A erradicação do
analfabetismo nas áreas

rurais do Estado é
condição fumidainemi tal

para o exercício da
cidadania

de comunicação, para a população
rural.

5.33 - Exigência de contra-
prestação obrigatória na região, não
só aos profissionais formados com
utilização de bolsas de estudos con-
cedidas por entidade pública, como
àqueles que tenham utilizado crédito
educativo.

5.34 - Criação de conselhos
municipais ou regionais de educação,
com poderes de distribuir  fiscalizar
recursos pertinentes à educação,
assim como discutir as práticas pe-

•dagógicas, com obrigatória partici-

pação de entidades representativas
dos trabalhadores, bem como de
moradores de comunidades rurais,
excluindo-se de suas atribuições a
contratação e a política salarial.

5.35 - Apresentação de pro-
jeto de lei que conceda bolsa de
iniciação ao trabalho, no valor de
meio salário-mínimo, a filhos de tra-
balhadores rurais que estudem em
escolas estaduais e municipais de 1 0

e 2° graus nos distritos e sedes de
municípios com até dez mil habi-
tantes.

5.36 - Erradicação do analfa-
betismo nas áreas rurais do Estado,
mediante ações descentralizadas,

com participação ativa das comu-
nidades rurais, como condição
fundamental para o exercício da
cidadania.

5.37 - Manifestação de apoio
ao regime de urgência da vo-
tação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação pelo Con-
gresso Nacional.

5.38 - Democratização das
concessões, nos meios de comu-
nicação, em áreas rurais, de for-

ma a possibilitar o acesso da popu-
lação rural organizada (sindicatos de
trabalhadores rurais e associações
de trabalhadores no meio rural) a
esses veículos.

5.39- Reconhecimento e apoio
concreto às iniciativas para a criação
e às experiências já existentes de
escolas-família agrícolas.

5.40 - Flexibilização de cur-
rículos escolares e períodos de fé-
rias, conforme calendário das safras,
nas áreas rurais, para possibilitar a
inclusão de cursos técnicos e práti-
cos, definidos conforme os interes-
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Os critérios de repasse
e verbas federais, marcados

atualmente por uma
lógica de mercado, devem

ser substituídos por
critérios epidemiológicos e

populacionais

ses das comunidades onde se loca-
lizem as escolas.

5.41 - Criação e apoio às ex-
periências de residência rural, envol-
vendo a UFMG, as instituições uni-
versitárias isoladas e a UEMG.

F) PREVIDÊNCIA SOCIAL,
SAÚDE E SANEAMENTO

5.42 - Garantia de destinação
de, no mínimo, 10% da receita fiscal
da União para a seguridade social.

5.43 - Fiscalização rigorosa da
arrecadação dos recursos do Finso-
cial e da contribuição sobre o lucro
das empresas.

5.44 - Pagamento (US$
100.000.000.000,00) das dívidas
do Governo Federal com a segu-
ridade social.

5.45 - Criação de um fun-
do social dos trabalhadores para
administrar os recursos da Pre-
vidência Social.

5.46 - Repúdio a qualquer
reforma tributária que venha a
jogar ainda mais sobre os traba-
lhadores a responsabilidade de
custear benefícios básicos.

5.47 - Transparência na inves-
tigação das fraudes e divulgação dos
valores devolvidos aos cofres públi-
cos. Acompanhamento das investi-
gações por uma comissão específica
do Conselho Nacional de Seguri-
dade Social e implantação efetiva da
participação dos trabalhadores na
gestão da Seguridade Social.

5.48 - Respeito, nas con-
tribuições previdenciárias, da capaci-
dade dos contribuintes rurais, va-
riável de acordo com a sazonalidade
de sua produção.

5.49 - Rejeição das tentativas
de privatização dos serviços públi-
cos de previdência e assistência so-
cial, que ainda nem chegaram de
modo universal aos trabalhadores
rurais e populações dos pequenos
núcleos do interior.

5.50 - Efetiva aplicação, pelo
Poder Executivo, da nova legislação
previdenciária e de assistência social
em favor dos produtores e traba-
lhadores rurais.

5.5 1 - Simplificação das nor-
mas e procedimentos ligados à Pre-
vidência Social, para torná-los mais
acessíveis aos trabalhadores rurais.

5.52 - Manutenção, pelo Legis-
lativo Federal, dos limites especiais
de idade e tempo de serviço para a
aposentadoria dos trabalhadores
rurais.

5.53 - Garantia das aposenta-
dorias para mulheres trabalhadoras
rurais, por tempo de serviço, inde-
pendentemente do estado civil, res-
peitando-se as leis em vigor que
proíbem qualquer discriminação
nesse sentido.

5.54 - Promoção, pela Assem-
bléia Legislativa, de um encontro dos
setores interessados no sistema pre-

vid en ci á rio.
5.55 - Implementação efetiva

do Sistema único de Saúde, estabe-
lecido pela Constituição Federal e
regulamentado pela Lei n°8.080 (Lei
Orgânica da Saúde), resguardando-
se seu caráter igualitário, descentra-
lizado e democrático.

5.56 - Repasse de 30% dos
recursos da seguridade social para o
Ministério da Saúde e não, como
erradamente determina a atual Lei
de Diretrizes Orçamentárias, para
o "setor saúde".

5.57 - Substituição dos crité-
rios de repasse de recursos federais

para Estados e municípios (UCA
e AIH), atualmente marcados
por uma lógica de mercado
(ex.: pagamento por produtivi-
dade), por critérios epidemio-
lógicos, populacionais e outros
(conforme art. 35 da Lei n°
8.080), que obedeçam a uma
lógica social.
5.58 - Proibição total de

qualquer desconto de tratamen-
to de saúde no imposto de
renda, como forma de univer-

salizar verdadeiramente o sistema.
5.59 - Implementação efetiva

dos conselhos municipais e estadual
de Saúde, de composição paritária
(50% usuários e 50% Estado, presta-
dores de serviços e trabalhadores de
saúde), com participação das enti-
dades representativas dos traba-
lhadores rurais.

5.60 - Reavaliação, por parte
da Assembléia Legislativa, da com-
posição do Conselho Estadual de
Saúde, de forma a assegurar maior
participação dos usuários.

5.61 -Criação de mecanismos,
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pela Secretaria da Saúde, para avaliar
se a composição dos Conselhos
Municipais de Saúde corresponde às
normas legais.

5.62 - Garantia de acesso dos
residentes das áreas rurais aos
serviços sanitários e de saúde.

5.63 - Manutenção, pelos mu-
nicípios, de serviço de ambulância
gratuito para transporte de doentes
das áreas rurais.

5.64 - Simplificação das nor-
mas e procedimentos ligados à saúde
pública, para torná-las mais acessíveis
aos trabalhadores rurais.

5.65 - Fiscalização, pelos
órgãos estaduais competentes
e pelo Ministério do Trabalho,
da proteção dos trabalhadores
rurais que apliquem produtos
químicos e agrotóxicos. Pro-
moção de exames periódicos,
por amostragem, de traba-
lhadores rurais que manuseiem
regularmente esses produtos.
Punição, na forma da lei, dos
empregadores que descum-
pram as normas de proteção contra
acidentes do trabalho rural.

5.66 - Criação de uma
comissão de profissionais do SUS e
trabalhadores para assumir a vigilân-
cia sanitária e epidemiológica das
condições e ambiente de trabalho.

5.67 - Realização de exames
periódicos de fezes, urina e sangue
para detectar níveis de organofosfo-
rados e organoclorados, vermes
parasitários, bactérias, etc., com o
objetivo de detectar doenças trans-
mitidas por animais, tais como raiva,
brucelose, tuberculose e cisticer-
cose

5.68 - Implantação de plano de

carreira, cargos e salários para os
trabalhadores do SUS em todos os
níveis de Governo, contemplando o
princípio da isonomia salarial.

5.69 - Adoção dos mesmos
critérios de carreira e salário para os
hospitais privados conveniados. Cria-
ção, em nível municipal, a médio e
longo prazos, de equipe de saúde
pública constituída por profissionais
médicos, enfermeiros, veterinários,
engenheiros sanitaristas, comunica-
dores e educadores.

5.70 - Democratização das

informações médicas, epidemiológi-
cas, administrativas e financeiras, de
forma a permitir que a população
supere o desconhecimento dos ris-
cos a que está submetida, dos seus
direitos e do funcionamento do sis-
tema de saúde, criando uma nova
consciência sanitária.

5.71 - Instituição de serviços
itinerantes de saúde nas áreas rurais
dos municípios.

5.72 - Criação de programas
especiais para atendimento de idosos,
gestantes, crianças e deficientes no
meio rural.

5.73 - Estabelecimento de uma
política de implementação de pro-

gramas sistemáticos de formação e
reciclagem dos trabalhadores de
saúde.

5.74 - Viabilização de ações e
programas de saneamento básico no
meio rural.

5.75 - Implementação do Con-
selho Estadual de Saneamento, cria-
do pela Constituição Estadual, com
efetiva participação das entidades
representativas dos trabalhadores
rurais.

G) MULHER TRABALHADORA
RURAL

5.76 - Criação de um núcleo
de estudos e de apoio à mulher
do campo, com a participação
de associações de classe, de ins-
tituições que atuem no meio
rural e de universidades.

5.77 - Construção de creches
municipais para crianças meno-
res de dez anos, e de escolas
profissionalizantes para essas
crianças, sob responsabilidade

dos governos municipais e estadual.
5.78 - Promoção, pelos Pode-

res Legislativo e Executivo, com o
apoio e a participação de entidades e
movimentos de mulheres do País, a
curto prazo, de seminário especifico
sobre os dispositivos legais voltados
para a proteção do trabalho femini-
no no campo e na cidade, discutindo-
se também, nesse seminário, pré-
escola e creches.

5.79 - Fiscalização, pelo Esta-
do, das empresas e fazendas, para
que sejam coibidos abusos de natu-
reza moral e sexual contra as traba-
lhadoras.
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CÂMARA SETORIAL 6
AGROECOLOGIA

H) MIGRAÇÃO E ÊXODO
RURAL

5.80 - Promoção, pelo Estado
de Minas Gerais, através da Secre-
taria do Trabalho e em conjunto
com órgãos de outros Estados e do
Ministério do Trabalho, de mapea-
mento das migrações sazonais e de-
finitivas de trabalhadores rurais.

5.81 - Incentivo e estímulo à
contratação de mão-de-obra pelos
empregadores rurais.

5.82 - Promoção de treina-
mento de mão-de-obra.

1) REFORMA AGRÁRIA

5.83 - Apoio aos traba-
lhadores rurais na sua luta por
uma reforma agrária justa,
adotando normas e políticas de
âmbito estadual que facilitem o
acesso dos trabalhadores à terra.

5.84 - Descentralização dos
mecanismos de reforma agrária,
transferindo parcelas de respon-
sabilidade para os municípios.

5.85 - Desapropriação,
para fins de reforma agrária, das
propriedades rurais que não
cumpram sua função social.

5.86 - Desapropriação, para
fins de reforma agrária, de proprie-
dades onde ocorram casos de assas-
sinato de trabalhadores ou de traba-
lho escravo.

5.87- Nos casos de assenta-
mentos, fixação das famílias em suas
regiões de origem.

5.88 - Assentamento, na mes-
ma região, de pessoas deslocadas de
suas terras ou locais de trabalho em
decorrência de obras públicas.

6.1 - Incentivo à adoção de tecnolo-
gias que reduzam a taxa de erosão, a
desertificação, a salinização e a con-
taminação do solo e que elevem e
mantenham a biodiversidade.

6.2 - Garantia de recursos
estaduais para dar suporte às pesqui-
sas em Agroecologia.

6.3 - Desenvolvimento de um
programa de educação ambiental

para a comunidade, principalmente
para os agricultores e os jovens,
valorizando a cultura do povo.

6.4 - Criação de um programa
de desenvolvimento global da Agro-
ecologia.

6.5 - Maior apoio do Governo
às organizações não-governamen-
tais, como os CTAs e as escolas-
famílias, que se dediquem a apoiar o
pequeno agricultor na prática de
uma agricultura sustentável.

6.6 - Priorização e garantia do
manejo integrado das bacias hidro-
gráficas do Estado.

6.7 - Desenvolvimento de tec-
nologias destinadas a reduzir a de-
manda de água para irrigação e o
risco de salinização do solo.

6.8 - Criação, em nível esta-
dual, de sistema de cadastramento,
normatização e monitoração do uso
da água no meio rural, obedecendo
à classificação já existente em legis-
lação.

6.9 -Alerta ao DNER  ao DER
para disciplinarem a construção
de estradas, visando à con-
servação do solo e da água.
6.10 - Desenvolvimento de
tecnologia para aumentar a
captação e a eficiência de utili-
zação da água na propriedade
rural.
6. 1 1 - Atualização e colocação
em prática do Plano Mineiro de
Irrigação.
6.12 - Obrigatoriedade de se

proceder à avaliação do impacto
ambiental de programas de irrigação
no Estado.

6.13 - Zoneamento pedoagro-
climático do Estado, estabelecendo-
se as aptidões de uso do solo e as
culturas mais indicadas para cada
região.

6.14- Levantamento das reser-
vas de cerrado existentes no Estado,
divulgando-se os resultados para a
sociedade e as organizações não-
governamentais.

Os programas de
irrigação no Estado

devem, obrigatoriamente,
apresentar um relatório d

impacto ambiental

9 REVISTA DO LEGISLATIVO
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6 1 5 - Colocação em prática
da legislação de uso de agrotóxicos
e a referente ao uso de fogo na área
rural.

6.16 - Aplicação, pelo Gover-
no do Estado, de recursos que pos-
sibilitem a fiscalização da utilização
de agrotóxicos, a realização de
pesquisas e a adoção de práticas
destinadas ao incentivo, à promoção
e à difusão de métodos e tecnologias
alternativas ao uso de agrotóxicos.

6.17 - Colocação em prática
da legislação referente às reservas
legais de matas naturais nas proprie-
dades rurais. Estímulo à reposição
dos 20% previstos em lei.

6.18 - Repúdio ao Projeto de
Lei n° 824, em tramitação no Con-
gresso, referente a patentes na área
de Biotecnologia.

6.19 - Revisão da lei de tri-
butação rural para reduzir a carga
tributária e compatibilizá-la com o
período de produção agrícola.

6.20 - Criação de CPIs para
reverem os programas de incentivo
desenvolvi mentista como Pro-
deceres, Provárzeas, PRONI e Floran
e os projetos patrocinados pelojapão.

6.21 - Adoção de uma política
de preservação e recomposição de
biodiversidade, incluindo o uso al-
ternativo da terra, a adubação orgâni-
ca, entidades fixadoras de nitrogênio,
a criação de reservas naturais e de
energia alternativa, etc.

6.22 - Criação de novas uni-
dades de conservação, especialmente
no Triângulo e no Noroeste de Mi-
nas Gerais, com previsão orça-
mentária para instalação da infra-
estrutura básica e de fiscalização.

6.23 - Estímulo aos municípios
para implantarem parques e reser-
vas florestais, visando à manutenção
da biodiversidade, com fins educa-
tivos e de lazer.

6.24 - Criação, nas estações da
Epamig, de unidades de pesquisa em
tecnologia alternativa voltadas para a
realidade local.

6.25 - Estímulo ao refloresta-
mento rural, implantando um siste-
ma agrossilvi pastoril compatível com
a aptidão para o uso da terra

6.26 - Incentivo aos agricul-
tores para que adotem técnicas de
manejo florestal e de solo com-
patíveis com a aptidão para o uso da
terra.

6.27 - Visitas da Comissão de
Agropecuária e Política Rural da
Assembléia Legislativa a regiões de

reflorestamento de Minas Gerais,
mantendo contatos com autoridades
municipais, lideranças e comunidades
rurais.

6.28 - Criação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito
no Legislativo, com a colaboração de
entidades da sociedade civil, para
reavaliar o Projeto Agroindustrial
doJaba, em face do desastre ecoló-
gico e social, e para suspender os
entendimentos com o governo
japonês para o Jaiba II até que a
sindicância esteja concluída.

6.29 - Posicionamento contrá-
rio, por parte do Legislativo e do
Executivo, ao projeto Pólos de Re-
florestamento, do Governo Federal,
que propõe utilização de 3.000.000
ha para o plantio de eucaliptos em
Minas Gerais.

MOÇÃO DE APOIO AOS SEM-TERRAS DE ITURAMA

Há dois anos e três meses encontram-se acampados em barracas de
lona no Município de lturama, na BR 497, 150 famílias  de trabalhadores rurais
sem-terra. Essas famílias foram despejadas de duas fazendas (Cobrado e
Varginha) no ano de 1990.

A situação dos sem-terras de Iturama é hoje do conhecimento de toda
a sociedade mineira. Houve várias negociações com o Ministério da
Agricultura e o Incra, até que se conseguiu a desapropriação da fazenda Santo
Inácio/Ranchinho, no Município de Campo Florido. No entanto, o processo
de imissão de posse encontra-se najustiça, e tudo indica que o assentamento
pode não ser viabilizado.

Por entenderem que o problema social em lturama é de responsabilidade
também do Governo do Estado, os participantes do Seminário Legislativo
de Políticas Agrícola e Agrária realizado na Assembléia Legislativa, nos dias
6 a 914192, se solidarizam com os trabalhadores rurais sem-terra de Iturama
e exigem o compromisso político do Governo do Estado, bem como da
Assembléia Legislativa, na viabilização imediata do assentamento daquelas
famílias.

REVISTA DO LEGISLATIVO D
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SEMINÁRIO DE POLÍTICAS AGRÍCOLA E AGRÁRIA

PROPOSIÇôES	 CÂMARAS	 TOTAL

1	2	3	4	5	6

1) PROJETOS DE LEI:	 2	2	1	1	-	1	7

2) REQUERIMENTOS:	 13	12	9	13	24	27	98

a) Governo do Estado:	 6	1	-	11	6	3	27
b) Secretaria de Agricultura:	4	4	2	-	-	12	22
c) Secretaria de Educação:	1	-	-	-	6	1	8
d) Secretaria de Saúde:	 -	-	-	-	5	-
e) Secretaria de Habitação:	-	-	-	-	3	-	3
f) Secretaria de Ciência e Tecnologia: -	-	-	-	-	7	7
g) Secretaria da Administração:	-	-	2	-	-	-	2
h) Secretaria da Fazenda:	 -	-	2	-	-	-	2
i) Secretaria do Planejamento:	-	-	3	-	-	-	3
j) Secretaria do Trabalho:	 -	-	-	1	-	-
k) Ministério Público:	 2	-	-	-	-	-	2
1) Outras entidades estaduais:	-	7	-	-	-	1	8
m) MesaALEMG*:	 -	-	-	2	1	3	6
n) Procuradoria-Geral do Estado:	-	-	-	-	2	-	2

3) OFÍCIOS:	 16	8	2	5	27	3	61

a) Autoridades federais:	 14	8	-	 5	lO	1	38
b) Autoridades municipais:	-	-	2	-	5	1	8
c) Câmara dos Deputados:	2	-	-	-	12	1	IS

4) CONVOCAÇÃO ENTIDADES: 2	-	-	-	1	-	3

5) PROPOSIÇÕES INTERNAS:	1	-	-	-	4	1	6

TOTAL:	 34	22	12	19	56	32	175

REVISTA DO LEGISLATIVO
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ANEXO

Propostas não submetidas a votação, con-
sideradas essenciais por, pelo menos, 50 (cin-
qüenta) participantes institucionais (Art. 12,
parágrafo único do Regulamento do Semi-
nário):

- Estabelecimento, pelo Governo do
Estado, de uma política de financiamento para
que pequenos produtores, trabalhadores ru-
rais e sem-terras possam adquirir terra.

2 - Permanência da Emater-MG , com
técnicos escolhidos pelos assentados, por um
mínimo de sete anos, prestando assistência
técnica exclusivamente ao projeto de assenta-
mento (proposta relacionada com o subitem
1.10).

3 - Produção de material genético (vegetal
e animal) vinculado a programa regional e/ou
estadual de difusão, transferência tecnológica e
de treinamento para pequenos e médios agri-
cultores (proposta relacionada com o subitem
1.15).

4 - Desenvolvimento, pelo Governo Es-
tadual, de gestões junto às áreas pertinentes ao
Governo Federal, para que seja viabilizado o
sistema equivalência-produto como critério de
reembolso dos financiamentos contraídos pelo
crédito rural, sistema esse acessível exclusiva-
mente a pequenos, médios e micro-produ-
tores (proposta relacionada com a letra D.
Câmara 4).

5 - Reativação do Provárzeas,determinan-
do a inspeção técnica em todas as unidades
operacionais da Ruralminas e da Emater,visan-
do orientar os projetistas, uniformizar os pro-
cedimentos, reintroduzir o Manual de Normas
Técnicas, estabelecendo metas anuais com-
patíveis com a estrutura existente.

6 -. Levantamento de todos os grupos de
condomínio agrícola existentes, bem como os
respectivos débitos.

7 - Levantamento das necessidades para
reativação e acabamento do Centro deTreina-
mento de lrrigantes. em Muriaé, MG, visando
à montagem de cursos de reciclagem de técni-
cos das empresas do sistema de cooperativa,
sindicatos e outros.

8 - Retomada imediata das atividades do
Cadastramento Nacional de Irrigantes.

9 - Designação imediata de uma equipe
multidisciplinar para levantar a situação atual e
propor soluções técnicas, econômicas e so-
ciais para os projetos de desenvolvimento da
bacia do Sapucaí, Novo Jequitinhonha e Rio
Preto (Unaí).

lO- Reestruturação do Programa deApoio
ao Pequeno Produtor Rural (PAPP) na área
mineira da Sudene.

11 - Reativação do Pró-irrigação, elabora-
do pela Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - SEAPA, com o
apoio de outros órgãos governamentais, que
prevê o incentivo à implantação de "cinturões
verdes" nas cidades de médio porte do Estado.

12 - Implantação imediata do Plano Dire-
tor de Informática na SEAPA e órgãos vincu-
lados, visando à modernização dos sistemas de
informação interno e externo.

13 - Transformação, pelo Legislativo Es-
tadual, das deliberações deste Seminário em
livro que será entregue, juntamente com as
entidades participantes, ao Governador do
Estado, ao Presidente da República e às demais
autoridades.
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