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Despacho  

Autor: Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária

Acrescenta parágrafo único ao art. 8º o Projeto de Lei nº 573/2022– Mensagem nº 104/2022 que “Dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências”.

“Art.8º (...)

Parágrafo único. São metas e prioridades da Administração Pública Estadual para o exercício de 2023 as
ações que integrem:

I - programas finalísticos das áreas de educação, saúde, segurança pública, infraestrutura e logística;

II - programas finalísticos das áreas de fomento e assistência técnica e extensão rural, em especial para
agricultura familiar e o desenvolvimento de novas culturas;

III - programas finalísticos das áreas de promoção do emprego e de qualificação profissional e tecnológica da
força de trabalho;

IV - programas e projetos de interesse social, especialmente os habitacionais, os de saneamento básico, os
necessários ao desenvolvimento da infraestrutura urbana e rural e os voltados para a implementação de
políticas agroambientais e de regularização fundiária, nos termos do art. 314 da Constituição Estadual.”

 

JUSTIFICATIVA

 

A presente emenda aditiva tem como objetivo acrescer as metas e prioridades da Administração Pública
Estadual para o exercício de 2023 programas sociais, habitacionais, saneamento básico e desenvolvimento
da infraestrutura urbana e rural, entre outros.

A constituição estadual assim preceitua:

“Art. 314 O Estado e os Municípios, com a colaboração da sociedade, promoverão e executarão programas
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de interesse social, que visem, prioritariamente, à:

I - regularização fundiária;

II - dotação de infraestrutura básica e de equipamentos sociais;

III - solução do “déficit” habitacional e dos problemas da sub-habitação.”

Segundo dados da SETASC, o déficit habitacional em nosso Estado alcança mais de 140 mil famílias que
não tem acesso a moradia segura e como mínimo de qualidade. Estes dados ainda apontam que 27% (vinte
e sete por cento) das pessoas estão no CAD único.

O aumento dos valores de aluguéis tem penalizado as famílias mais pobres, favorecendo que muitos fiquem
em situação de rua. A habitação deve ser uma prioridade da Administração Pública, assim com a
regularização fundiária, que garante dignidade e geração de renda. Conforme consta no anexo I do projeto
de lei nº 573/22, há disponibilidade caixa. No ano de 2020, por exemplo, a disponibilidade de caixa líquida
fechou positiva em 1,68 bilhões de reais e em 2021 de 4,16 bilhões.

Desta forma, sendo um Estado pujante e que se encontra em uma situação econômica mais confortável que
em anos anteriores, é preciso priorizar programas habitacionais, de regularização fundiária e de
infraestrutura básica.

Pelas razões acima expostas, conto com a aprovação da presente emenda ao Projeto de lei em comento.

No estado de Mato Grosso, como exemplo do padrão da agropecuária brasileira, também existem dois
“padrões” de sistemas produtivos: da “agricultura empresarial” e “agricultura familiar”. Possuidores de lógicas
distintas, esses dois padrões apresentam demandas e relações próprias que necessitam de políticas
governamentais diferenciadas e instrumentos de intervenção específicos que, entre si, ora se integram, ou se
complementam ou são independentes.

A agropecuária constitui-se na mais relevante atividade sustentável para a maioria dos municípios, tendo em
vista sua capacidade de dinamizar economias locais, além de oferecer rápidas respostas aos investimentos
e de remunerar o capital aplicado em curto prazo.

A maior parte da renda, dos empregos, dos impostos e das taxas nesses municípios é gerada ou se origina
nas atividades agropecuárias. Em torno de 70% da população economicamente ativa dos municípios do
Estado está empregada no segmento agropecuário, representado pelo agronegócio.

Em Mato Grosso, existem 140,2 mil agricultores (as) que vivem e produzem em regime de economia familiar,
conforme estudo realizado pela EMPAER-MT, em abril de 2009.

A agricultura familiar do estado de Mato Grosso tem relevante importância estratégica, pois mais de 90% dos
agricultores exploram a atividade da cultura da mandioca, fruticultura e pecuária de leite, entre outras.

As propriedades rurais exploradas em regime de economia familiar exercem forte predomínio no Estado,
representando em torno de 75% dos estabelecimentos rurais e representam um potencial importante para
dinamizar a economia, reduzir a dependência de importações de alimentos, gerar empregos no campo e
fortalecer as economias locais. E, por ser uma agricultura diversificada traz benefícios agrícolas,
socioeconômicos e ambientais.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Agosto de 2022

 

Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária
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