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Formação e Trabalhos Iniciais da CRE

Em função de requerimento do Deputado Estilac Xavier, datado
de 30 de março de 2004 e subscrito por outros dezenove parlamentares, foi
aprovada na sessão plenária de 07 de abril de 2004 a formação de Comissão de
Representação Externa com o objetivo de identificar os danos à atividade
agrícola, no litoral norte do Estado, provocados pela passagem do ciclone
Catarina e auxiliar na busca de soluções para os problemas ocasionados aos
pequenos e médios produtores rurais.

As cinco maiores bancadas indicaram, no dia 13 de abril,
representantes para compor a CRE, a saber – bancada do PT, Deputado Estilac
Xavier; bancada do PP, Deputado Jerônimo Goergen; bancada do PDT, Deputado
Ciro Simoni; bancada do PTB, Deputado Eliseu Santos e bancada do PMDB,
Deputada Maria Helena Sartori. Conforme disposto no artigo 89, § 3º do
Regimento Interno da Assembléia Legislativa, a coordenação da CRE foi atribuída
ao Deputado Estilac Xavier, primeiro signatário do requerimento de criação.

No dia 19 de abril foi realizada a primeira reunião de trabalho
da CRE, contando com a presença do Deputado Estilac Xavier e do Deputado
Jerônimo Goergen, bem como representação do gabinete da Deputada Maria
Helena Sartori. Nesta reunião foi discutida e aprovada a estratégia geral de
trabalho, o cronograma inicial de atividades e a dinâmica de atuação.

Neste sentido, em primeiro lugar, foi determinado um
levantamento completo dos danos provocados pela passagem do ciclone Catarina,
sendo solicitadas, para tanto, informações de todas as organizações e instituições
públicas que se envolveram no assunto. Foram expedidas aproximadamente vinte
correspondências para órgãos federais e estaduais.

Na mesma reunião, foi decidido que todas as atividades da
CRE seriam abertas ao público, sendo convidados para as mesmas todos os
interessados.

Extensão e Quantificação dos Danos

De posse das informações fornecidas, foi possível mensurar os danos
provocados, especialmente em relação à atividade agrícola. A passagem do
ciclone Catarina, na região dos seis municípios (Torres, Três Cachoeiras, Três
Forquilhas, Mampituba, Morrinhos do Sul e Dom Pedro de Alcântara), na noite do
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dia 27 de março (sábado) e madrugada do dia 28 (domingo), provocou, segundo
estimativas oficiais, significativas perdas na atividade agrícola.

Segundo contabilizado pelos escritórios municipais da Emater,
as perdas, somente no cultivo da banana, foram estimadas no montante de R$
7.902.220,00 (sete milhões novecentos e dois mil duzentos e vinte reais). O
município de Dom Pedro de Alcântara foi, em particular, duramente atingido. Em
Dom Pedro, o percentual de perda na cultura da banana resultante da passagem
do ciclone foi de 55%, com valor econômico de perda de R$ 2.156.000,00 (dois
milhões cento e cinqüenta e seis mil reais), atingindo aproximadamente 220
pequenos produtores dentre os 400 oficialmente registrados. Em Torres, apesar
de o cultivo da banana não ser muito representativa na atividade econômica
global, a perda representou 50% da expectativa inicial de produção.

Em Dom Pedro de Alcântara, 121 pequenos produtores de
banana (30,25% do total de produtores) tiveram perdas superiores a 40%, sendo
colocados, conforme a Emater, em situação de completo colapso econômico, com
interrupção do fluxo de renda mínimo.

Segundo informações prestadas pela Subchefia de Defesa Civil
da Casa Militar do Governo do Estado, a passagem do ciclone Catarina afetou
31.500 pessoas em Torres, 2.478 pessoas em Dom Pedro de Alcântara e 1.988
pessoas em Mampituba. Os prejuízos na atividade agrícola, somente nos três
municípios, teria alcançado o valor de R$ 9.092.725,00 (nove milhões noventa e
dois mil setecentos e vinte e cinco reais). Segundo os levantamentos preliminares
da Emater, datados de 02 de abril, em Mampituba, Morrinhos do Sul, Torres e
Dom Pedro de Alcântara (excluídos, portanto, Três Cachoeiras e Três Forquilhas),
as perdas totais na atividade agrícola (especialmente arroz e banana) alcançaram
o valor de R$ 15.985.192,00 (quinze milhões novecentos e oitenta e cinco mil
cento e noventa e dois reais). Os prejuízos no setor econômico de serviços (R$
3.000.000,00) e nos serviços públicos de água
(R$ 350.000,00) e energia elétrica (R$ 450.000,00), registrados em Torres,
foram significativamente expressivos. A fim de aferirmos a profundidade dos
danos na dinâmica econômica de Torres, registre-se que a arrecadação anual do
município é de RS 22.889.372,29 (vinte e dois milhões oitocentos e oitenta e
nove mil trezentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos).

Em Torres, segundo levantamento final realizado pela
Subchefia de Defesa Civil da Casa Militar, cerca de 4.500 residências urbanas
foram danificadas pela passagem do ciclone Catarina, bem como 16 escolas
públicas, 150 estabelecimentos comerciais e 20 estabelecimentos industriais.
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Acaso sejam acrescidas as perdas resultantes da estiagem, os
prejuízos econômicos na atividade agrícola devem ser aumentados em 15%.

Demandas Apresentadas pela Comunidade Local
e

Atividades Desenvolvidas pela CRE

Em 27 de abril do presente ano, foi realizada a primeira
reunião de trabalho da CRE-Ciclone Catarina, em Dom Pedro de Alcântara.
Estiveram presentes na reunião os Deputados Estilac Xavier, Jerônimo Goergen e
Ciro Simoni. Representando membro da CRE, presente ainda Daniel Silva, chefe
de gabinete do Deputado Eliseu Santos. Estiveram também presentes diversas
autoridades locais, cabendo destacar o Prefeito Municipal de Torres, o Vice-
Prefeito Municipal de Torres, o Prefeito Municipal de Dom Pedro de Alcântara, o
Prefeito Municipal de Morrinhos do Sul, o Presidente da Câmara de Vereadores de
Torres, o Presidente da Câmara de Vereadores de Dom Pedro de Alcântara,
diversos representantes sindicais e cerca de duzentos pequenos produtores
rurais. Na mencionada reunião, também se encontravam representantes da
Emater e Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Ao longo da reunião, os produtores rurais apresentaram uma
série de reivindicações ligadas à recuperação da atividade agrícola, que podem
ser assim sintetizadas:

I – reivindicações de produtores rurais com financiamento bancário

a) crédito rural de investimento e custeio;
b) prorrogação de prazos para as dívidas bancárias pendentes;
c) criação de linha de crédito especial para replantio de bananais;
d) autorização para comercialização da madeira nativa derrubada pelo ciclone.

II – reivindicações de produtores rurais sem financiamento bancário

a) concessão de bolsa especial para gastos básicos com a família;
b) disseminação do uso do crédito Pronaf;
c) criação de linha de crédito especial para replantio de bananais;
d) autorização para comercialização da madeira nativa derrubada pelo ciclone.

Após cerca de duas horas de reunião, foram aprovados os seguintes
encaminhamentos:
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a) realização de reunião técnica envolvendo Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), Banco do Brasil, Emater e Banrisul para examinar possíveis
linhas de financiamento para recuperação da atividade agrícola e para
universalizar o conhecimento e utilização do crédito Pronaf na região;

b) agilizar a homologação, por parte do Governo do Estado, dos decretos de
situação de emergência editados pelos Municípios de Dom Pedro de
Alcântara e Mampituba;

c) discutir com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Fepam soluções
alternativas para utilização comercial da madeira derrubada pelo ciclone
Catarina;

d) verificar junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente as deficiências de
funcionamento apontadas em relação ao posto do Defap em Torres.

Nos dias seguintes, foram mantidos contatos com todas as
organizações e instituições públicas relacionadas com os encaminhamentos
aprovados. Foi programada reunião técnica em conjunto com o MDA, Banco do
Brasil, Banrisul e Emater, a realizar-se em 20 de maio em Três Cachoeiras. Foi
comunicada oficialmente à Subchefia de Defesa Civil da Casa Militar a
necessidade de ser agilizada a homologação, por parte do Governo do Estado,
dos decretos de situação de emergência editados pelos Municípios de Dom Pedro
de Alcântara e Mampituba, a fim de que estes dois municípios pudessem ser
contemplados com recursos emergenciais federais e estaduais. Em resposta às
solicitações da CRE, no último dia 11 de maio, o Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado editou decreto (Decreto número 43092) homologando a
situação de emergência em Mampituba.

Após contatos repetidos com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente
(SEMA) foi firmado o compromisso de estabelecer um procedimento simplificado
para autorização e licenciamento da retirada de árvores derrubadas pela
passagem do ciclone Catarina. Após diversos estudos, a SEMA autorizou o
licenciamento coletivo de todos os interessados na exploração das árvores
derrubadas. A comercialização da madeira foi autorizada como forma de minorar
a redução da renda dos produtores rurais. Será emitido um alvará coletivo de
licenciamento ambiental em nome das prefeituras locais que permite o transporte
e comercialização, em qualquer ponto do território do Estado.

No dia 20 de maio realizou-se em Três Cachoeiras reunião técnica
envolvendo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Banco do Brasil,
Emater e Banrisul para examinar possíveis linhas de financiamento para
recuperação da atividade agrícola e para universalizar o conhecimento e utilização
do crédito Pronaf na região. Na reunião técnica, também se fizeram presentes
representantes da SEMA, com o objetivo de apresentar o procedimento
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simplificado de licenciamento ambiental coletivo gestado em função da solicitação
da CRE.

Ao longo da reunião, o representante do MDA apresentou o
cronograma de trabalho do Pronaf vinculado ao Plano Safra 2004/2005 e as
possibilidades de sua utilização de forma massiva na região. O representante da
Emater informou que, em comparação com o ano passado, dobrou o número de
grupos formados por pequenos produtores buscando financiamento Pronaf, sendo
que a expectativa é que até o momento da apresentação dos projetos o número
tenha sido triplicado. O representante do MDA informou que em função da
atuação da CRE, na Portaria Conjunta 101/MDA e Ministério da Fazenda, que
trata das medidas emergenciais do governo federal aos produtores rurais
atingidos pela seca na região sul e Mato Grosso do Sul, foi possibilitada a inclusão
dos produtores rurais atingidos pela passagem do ciclone Catarina nos benefícios
previstos na norma. Os representantes do Banco do Brasil informaram ter
recebido instruções superiores no sentido de flexibilizar os critérios de concessão
de financiamentos bancários para a produção agrícola, tanto no caso dos
produtores que já dispõem de financiamento como no caso dos que nunca
utilizaram financiamento bancário.

Os representantes da SEMA apresentaram o procedimento
simplificado de licenciamento ambiental, informando estar liberada a
comercialização da madeira de árvores derrubadas pela passagem do ciclone
Catarina.

No decorrer das atividades realizadas pela CRE, o Deputado Jerônimo
Goergen pode constatar, em visita às comunidades atingidas, que os recursos
anunciados pelo Ministério das Cidades para recuperação de infra-estrutura
urbana não foram liberados em sua totalidade, sendo somente disponibilizada
parcela diminuta do montante total. Os deputados titulares da CRE, isoladamente
ou em conjunto, por sugestão do Deputado Jerônimo Goergen se comprometem a
dar continuidade às gestões junto ao Ministério das Cidades para liberação
integral dos recursos.

Conclusões

As ações da CRE foram fundamentais para mensurar a real extensão
dos danos provocados na atividade agrícola na região dos seis municípios (Torres,
Dom Pedro de Alcântara, Mampituba, Morrinhos do Sul, Três Cachoeiras e Três
Forquilhas). A imprensa e autoridades governamentais, em um primeiro
momento, subdimensionaram os efeitos da passagem do ciclone Catarina na área
rural. Exatamente em função disso, não foram planejadas ações públicas com
incidência específica para o meio rural.
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Neste sentido, as atividades da CRE foram importantes no sentido de
possibilitar a inclusão dos produtores rurais atingidos como beneficiários das
medidas emergenciais para a estiagem, viabilizar a apresentação de linhas de
financiamento bancário para os atingidos, garantir uma atenção do MDA em
relação à região, propiciando um aumento no número de produtores com acesso
ao crédito Pronaf e obter junto à SEMA procedimento simplificado para
licenciamento ambiental coletivo, bem como autorização para comercialização de
árvores derrubadas pela passagem do ciclone.

Todas essas ações e resultados guardaram relação estreita com as
demandas apresentadas pela comunidade local e, como demonstrado ao longo da
reunião técnica de 20 de maio, tiveram boa aceitação entre os produtores rurais
prejudicados.

Independentemente do encerramento formal dos trabalhos da CRE, os
parlamentares nela diretamente envolvidos comprometem-se em continuar
acompanhando todos os desdobramentos das ações decorrentes de propostas
encaminhadas pela CRE.

Porto Alegre, 24 de maio de 2004.

Deputado Estadual Estilac Xavier

Deputado Estadual Jerônimo Goergen

Deputado  Estadual Ciro Simoni
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