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Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio ao
Cooperativismo  da  Agricultura  Familiar  no
âmbito do Estado de Mato Grosso 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. 1º Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar, que tem como
finalidade o conjunto de atividades exercidas pelo poder público da Administração Direta e indireta e do setor
privado que venham a beneficiar direta e indiretamente o setor cooperativista, no Estado de Mato Grosso.

§1º Para os fins desta Lei, considera-se sociedade cooperativa as cooperativas singulares identificadas
como de agricultores familiares, bem como as respectivas centrais, federações e confederações, onde a
partir deste momento todos serão denominados por "cooperativas".

§2º O apoio ao cooperativismo familiar, tratado no caput deve buscar a promoção do desenvolvimento social,
econômico e cultural.

Art. 2º A Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar tem como base os seguintes
princípios e diretrizes:

| - prevalência de ações de natureza emancipatória;

ll - perenização das ações de fomento ao cooperativismo;

lll - progressiva regularização das sociedades cooperativas; e,

lV - articulação das ações entre os diferentes órgãos e instituições da Administração Pública Direta e indireta.

Art. 3º São beneficiárias da Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar as
cooperativas com sede e atuação no Estado de Mato Grosso e seus respectivos membros associados.

Art. 4º São objetivos da Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar:
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| - apoiar técnica e operacionalmente o cooperativismo da agricultura familiar no Estado de Mato Grosso,
promovendo, quando couber, parcerias operacionais para o desenvolvimento do sistema cooperativista;

ll - estimular a forma de organização social por meio de cooperativa de agricultores familiares, econômica e
cultural nos diversos ramos de atuação, com base nos princípios gerais do cooperativismo e da legislação
vigente;

lll - estimular a inclusão do estudo do cooperativismo nas Escolas, visando a uma mudança de parâmetros
de organização da produção, do consumo e de geração de emprego e renda;

lV - promover estudos e pesquisas de forma a contribuir com o desenvolvimento da atividade fim da
cooperativa e do sistema cooperativista;

V - divulgar as políticas governamentais para o setor;

Vl - organizar e manter atualizado um Cadastro Geral das Cooperativas de Agricultores Familiares no Estado;

Vll - propiciar maior capacitação dos cidadãos pretendentes ou associados das cooperativas de agricultores
familiares, na melhoria em gestão e nos us6 das tecnologias existentes, de forma direta ou com parcerias
reconhecidas pelos órgãos executivos;

Vlll - estimular a captação e a disponibilização de recursos financeiros destinados a apoiar ações desta
Política; e,

lX - criar política que viabiliza a auto sustentação do cooperativismo voltado para os agricultores e
agricultoras familiares.

Art. 5º Fica criado o Cadastro Geral das Cooperativas de Agricultores Familiares, a ser regulamentado pelo
Executivo, devendo as cooperativas, legalmente instituídas e registradas, proceder anualmente à atualização
dos dados no Cadastro.

§1º O Cadastro Geral das Cooperativas de Agricultores Familiares poderá valer-se de dados fornecidos
pelas entidades representativas do cooperativismo para a atualização cadastral de seus associados.

§2º Quando a entidade representativa do cooperativismo fornecer os dados cadastrais, as cooperativas
ficam desobrigadas do fornecimento individualizado.

Art.6º Para efetivar a política instituída por esta Lei, poderá o Poder Público Estadual, através dos órgãos e
entidades da Administração Direta e lndireta:

| - prestar assistência educativa e técnica às cooperativas de agricultores familiares sediadas no Estado;

ll - estabelecer incentivos fiscais e financeiros pare o desenvolvimento do cooperativismo voltado para
agricultores familiares, inclusive mediante a abertura de linhas de crédito específicas e concessão de
tratamento fiscal diferenciado, na forma da lei;

lll - promover o estreitamento das relações das cooperativas entre si, suas representações e com seus
parceiros e com o Poder Público Estadual;

lV - promover a formação e a capacitação técnica e profissional em cooperativismo, bem como em gestão e
operação de tecnologias aplicadas a processos econômicos cooperativos;
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V - dedicar esforços continuamente para a inclusão de estudos sobre cooperativismo nos ensinos
fundamental, médio e superior, bem como na educação profissional e tecnológica;

Vl - proporcionar apoio técnico multidisciplinar à incubação e gestão de cooperativas; e,

Vll - autorizar, permitir, ceder e conceder o uso d= bens públicos às cooperativas de agricultores familiares e
suas representações, na forma da lei.

Parágrafo único - As ações previstas neste artigo poderão ser executadas mediante contratos e/ou
convênios, conforme o caso, na forma da legislação em vigor.

Art. 7º É obrigatório o registro das cooperativas de agricultores familiares nos órgãos tributários, com a
emissão da respectiva inscrição, se assim o justificara natureza da atividade desenvolvida.

Art. 8º O Poder Executivo Estadual poderá adotar mecanismos de incentivo financeiro às cooperativas de
agricultores familiares, a fim de viabilizar a criação, manutenção e o desenvolvimento do sistema cooperativo
do Estado de Mato Grosso.

Art. 9º O Poder Público Estadual poderá conceder tratamento diferenciado para as cooperativas de
agricultores familiares, priorizando-as no acesso a recursos públicos e de crédito, e simplificando as
exigências contábeis para o exercício de suas atividades.

Art. 10 As cooperativas de agricultores familiares, legalmente constituídas no Estado de Mato Grosso,
poderão participar dos processos licitatórios promovidos pelo Estado, devendo, para tanto, preencherem
todas as exigências previstas em lei, com seus devidos registros e regularização nos órgãos federais,
estaduais e municipais, vedada, em qualquer caso, a sua contratação para a execução de atividades que
demandem prestação de trabalho subordinado.

Art. 11. O Poder Público Estadual incentivará o estudo do cooperativismo na sua rede de ensino por meio do:

| - exercício de práticas pedagógicas sobre o cooperativismo;

ll - palestras e workshops; e,

lll - fomento e manutenção de cooperativas escolares e escolas, na forma da legislação em vigor.

Art. 12. Poderão habilitar-se nos processos licitatórios promovidos pelos órgãos da Administração Direta e
indireta do Estado, as sociedades cooperativas de agricultores familiares, legalmente constituídas e
observadas às normas previstas na legislação em vigor.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

De acordo com dados do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), atual Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, do ano de 2015, a agricultura familiar responde por cerca
de 70% dos alimentos consumidos no Brasil, contribuindo, significativamente, para a garantia da segurança
alimentar e o desenvolvimento rural.
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Em Mato Grosso, a agricultura familiar possui inquestionável importância na produção de alimentos e na
geração de emprego e renda, contribuindo significativamente para a segurança alimentar e o
desenvolvimento sustentável. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), do último
Censo Agropecuário (2006), apontavam que este segmento da agricultura possuía 76% do total de
propriedades rurais e 10% da área dos estabelecimentos agropecuários de Mato Grosso, empregando 60%
do pessoal ocupado no meio rural. Nos 549 assentamentos constantes no banco de dados do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em 2016, havia 82.860 famílias agricultoras cadastradas.

O desenvolvimento desse setor está hoje fortemente prejudicado pela falta de regularização ambiental. Nos
últimos anos, o desmatamento em assentamentos tem representado 20% do desmatamento total de Mato
Grosso, com uma área média desmatada por ano de 24.445 hectares (Prodes 2014, 2015 e 2016).
Consequentemente, estima-se que atualmente existem 1.690 embargos em 154 assentamentos (28% do
total), totalizando 3.156.904 hectares de área embargada por desmatamento, conforme informações do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente (Sema-MT).

Quando o assunto são cooperativas, independentemente de ser atuante no urbano ou rural, faz-se
necessário um aprofundamento do que significa o termo cooperativismo. Em termos gerais, o conceito tem
em sua essência a cooperação e a colaboração. Ferreira (2004) evidencia que a origem da palavra
cooperação é operare, que significa operar no sentido de fazer algo, e a palavra colaboração é oriunda de
laborare, que denota trabalho com fins específicos. As duas palavras ainda decorrem do latim coo que
remete a trabalho em conjunto, pressupondo um trabalho coletivo que pode agir cooperativa ou
colaborativamente (FIORENTINI, 2004).

O fortalecimento de uma organização cooperativa especializada na gestão de serviços para a agricultura
familiar, baseada em relações de proximidade, que atenda ao conjunto de demandas financeiras, integradas
às políticas de capacitação, produção, assistência técnica e mercado, além de fortalecer a poupança local e
reduzir os custos de intermediação financeira, é a principal diretriz para a definição de uma nova estratégia
organizacional para as micro finanças na área rural que as cooperativas de crédito solidário assumem a
atribuição de viabilizar. O cooperativismo é uma ferramenta que transforma e trabalha o crédito rural além do
foco financeiro, estimulando e fomentando o setor como um todo, com destaque para a atuação na formação,
modernizando o campo com educação, informação e estrutura, fortalecendo as ações para a sucessão na
propriedade e, como consequência, ocasionando a diminuição do êxodo rural.

As cooperativas atuam com o papel de transformar o espaço rural em multifuncional, desmistificando o
atraso e apresentando o campo como um grande gerador de oportunidade de trabalho, renda e qualidade de
vida. Existe uma evolução constante no cooperativismo de crédito solidário, alcançando resultados
significativos em seus indicadores que refletem o enorme e constante investimento em capacitação,
profissionalização, gestão e governança.

Cabe salientar que os produtores organizados em cooperativa possuem mais força no mercado e também
para reivindicar, do governo, recursos financeiros. A força desses agricultores familiares reside no fato de
eles estarem em conjunto com outros agricultores. Todavia, é relevante salientar que não se pode ter
somente um olhar na perspectiva dos cooperados. É preciso também estar atento e observar se de fato os
ganhos das cooperativas estão sendo repassados para os cooperados de forma justa, e isso só é possível
com a participação e envolvimento de todos.

Portanto, tem-se como de suma importância o fomento ao cooperativismo na agricultura familiar, motivo pelo
qual, busca-se o apoio de meus digníssimos pares para aprovar esta matéria.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Julho de 2019

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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