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Altera  dispositivo  da  lei  nº  8817,  de  15  de
janeiro de 2008 e dá outras providências.

  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1° O inciso I do artigo 2° da Lei 8817, de 15 de Janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° (...)

I – Nas áreas cuja topografia favorece a colheita mecanizada, a queima da palha será totalmente eliminada
no prazo máximo de 10 (dez) anos, a contar do ano de 2020, a razão de 6% (seis por cento) ao ano, pelo
menos;

Art. 17° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Janeiro de 2014.
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JUSTIFICATIVA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei: Ao dispor sobre a
eliminação do uso do fogo utilizado para proteção dos cortadores de cana-de-açúcar, em função das
características cortantes da palha, bem como para afugentar animais peçonhentos, o legislador não podia
antever a grave crise pelo qual passa o setor sucroenergético nacional, que se pronunciou a partir de 2009,
ano imediatamente posterior a débâcle internacional, e do abandono do setor pelo Governo Federal,
notadamente após a descoberta do pré-sal.

Daquele ano em diante o setor, para sobreviver, endividou-se profundamente e pelo menos 44 usinas,
apenas na Região Centro-Sul estão paradas o que levou ao desemprego mais de 110.000 Mil trabalhadores
e a dificultar novos investimentos.

A queima de cana-de-açúcar, como já se expos, só poderá  ser eliminada pela mecanização total das áreas
tecnicamente viáveis, e tem impacto profundo na geração de empregos haja vista que cada colheitadeira
extingue 120 empregos rurais, ou seja, de uma mão de obra de baixa qualificação, o que levou o setor, em
Mato Grosso ,a, com apoio decisivo do Sistema S, a investirem qualificação profissional de modo a
reencaminhar aqueles que ficariam desempregados para outras funções dentro e fora do setor, o que
demanda tempo.

O setor sucroenergético nacional carece de políticas públicas que lhe permitam ser competitivo frente aos
combustíveis fósseis, muito mais danosos à saúde pública, e por ser intensivo em empregos, só em Mato
Grosso são 15.000 Mil diretos e 60.000 Mil indiretos.

Pelas razões expostas, consideramos de elevada importãncia a participação dos nobres Parlamentares no
esforço para a aprovação da presente proposição.
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