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

 

Art. 1º Ficam isentos da cobrança de tarifas de pedágio aos pequenos produtores rurais nas rodovias de
responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. A isenção prevista no caput deste artigo será concedida aos pequenos produtores rurais
que se enquadrarem na denominada agricultura familiar, conforme legislação própria.

 

Art. 2º. Esta lei deverá ser regulamentada no prazo máximo de 90 (noventa) dias, consoante inteligência da
Emenda Constitucional nº 19, de 12 de dezembro de 2001.

 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A agricultura familiar, constituída por pequenos e médios produtores, representa a imensa maioria de
produtores rurais no Brasil, principalmente em Mato Grosso. São cerca de 4,5 milhões de estabelecimentos,
dos quais 50% no Nordeste. O segmento detém 20% das terras e responde por 30% da produção global. Em
alguns produtos básicos da dieta do brasileiro como o feijão, arroz, milho, hortaliças, mandioca e pequenos
animais chegam a serem responsáveis por 60% da produção. Em geral, são agricultores com baixo nível de
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escolaridade e diversificam os produtos cultivados para diluir custos, aumentar a renda e aproveitar as
oportunidades de oferta ambiental e disponibilidade de mão-de-obra.

 

Este segmento tem um papel crucial na economia das pequenas cidades - 4.928 municípios têm menos de
50 mil habitantes e destes, mais de quatro mil têm menos de 20 mil habitantes. Estes produtores e seus
familiares são responsáveis por inúmeros empregos no comércio e nos serviços prestados nas pequenas
cidades. A melhoria de renda deste segmento por meio de sua maior inserção no mercado tem impacto
importante no interior do país e por consequência nas grandes metrópoles.[1]

 

Neste sentido, o projeto de lei vem para apoiar os pequenos agricultores, eis que isenta a tarifa de pedágio a
estes, objetivando políticas públicas eficientes aos chamados da agricultura familiar.

 

Diante disto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação da matéria, ante sua importância, bem
como do Governo do Estado, que tem o dever de atuar no sentido de melhorar as políticas de fortalecimento
da agricultura familiar.

 

[1] http://www.embrapa.br/imprensa/artigos/2002/artigo.2004-12-07.2590963189/

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Fevereiro de 2019

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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