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Com base no artigo 181 ou 443 e seguintes, do Regimento Interno desta Casa Legislativa Estadual,
Requeiro à Mesa Diretora, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, que proceda à realização
de AUDIÊNCIA PÚBLICA, no dia 10 de junho, às 09 horas, no Auditório Milton Figueiredo, na Assembleia
Legislativa de Mato Grosso, para debater o tema da Agricultura Familiar na baixada cuiabana.

 

JUSTIFICATIVA

O Presente Requerimento tem por finalidade discutir e debater em audiência Pública, com a comunidade
rural, entidades de classe e autoridades competentes, a agricultura familiar como viabilidade econômica para
os pequenos produtores de Mato Grosso, em especial, os pequenos produtores dos Municípios que compõe
a Baixada Cuiabana.

Agricultores Familiares possuem conhecimentos intrínsecos passados de geração em geração, seja para uso
nas produções ou gestão da propriedade.

Porém, com o tempo, essas gerações são acompanhadas com novidades, mudanças governamentais,
legislativas, entre outras, que mudam o resultado de métodos e metodologias entre épocas por causa da
mudança de cenário.

Como exemplo, a inclusão e aumento de pontos de pedágio, as mudanças climáticas, as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), os maquinários, entre outras mudanças e novidades tecnológicas, que
afetam positiva ou negativamente a precificação dos produtos.

A análise de viabilidade econômica permite ao agricultor familiar, calcular o custo de determinada produção
que seja de seu interesse, analisando se será ou não viável para produção em sua propriedade. Exemplo: se
o custo ficar inferior ao preço praticado pelo mercado, haverá uma margem para que ele obtenha seu lucro
viabilizando a produção e caso o custo fique superior ao preço praticado no mercado, inviabiliza a produção,
permitindo buscar outras alternativas que venham ser vantajosas para o agricultor.

O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação podem auxiliar os agricultores familiares, facilitando
esta análise de viabilidade econômica como o uso de planilhas e/ou aplicativos.
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A agricultura familiar se apresenta como uma categoria em discussão, devido a sua importância social,
produtiva, econômica e ambiental na atualidade brasileira. Contudo, apesar de ter ganhado expressividade
nos últimos anos, não se trata de um novo segmento de agricultores, pois estes possuem um significativo
passado de lutas e história.

Por tudo isso, se mostra necessário o debate amplo e responsável acerca do tema, buscando incrementar
medidas de incentivos e identificação da vocação da região, possibilitando melhorias na produção dos
pequenos produtores componentes da agricultura familiar como fonte de renda e viabilidade econômica para
as famílias rurais de baixa renda.

A Audiência Pública, é umespaço democrático direcionado ao povo e a autoridades, que possibilita dar voz e
vez aos mais variados segmentos da sociedade civil, proporcionando por esta Casa de Leis, juntamente com
representantes do Governo do Estado, as Autoridades competentes, a sociedade Civil Organizada, a
imprensa e a comunidade em geral, discutir e estabelecer medidas voltadas a viabilidade econômica da
agricultura familiar.

Face ao exposto, e, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta, cumpre-me
levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e a elevada apreciação dos distintos Pares, aos quais
conclamo, nesta oportunidade, dispensarem o mesmo apoio para sua regimental e merecida aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Maio de 2019

 

Toninho de Souza
Deputado Estadual
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