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“As plantas e os animais são ao mesmo tempo alimento para os seres humanos e mercadorias 
comestíveis. A terra é ao mesmo tempo o habitat natural das comunidades humanas e um 

recurso para a produção. As dietas são ao mesmo templo ‘cuisines’ que expressam relações 
culturais com a natureza, com a família e a comunidade e com o corpo, e pacotes de nutrientes – 

substituíveis, e com preços diversificados – que se oferecem aos consumidores.” 

Harriet Friedmann
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HISTÓRIA ILUSTRATIVA 
Para  ilustrar  este  trabalho,  achamos  interessante  colocar  a  história  abaixo, 

extraída do Livro “Virada do Milênio”, que lembra o valor comercial da manteiga, disputa pelo 
mercado e a interferência do Governo no setor: 

O LEITE E A MANTEIGA
Por Herbert Bergesch

 “Lá  pelo  ano 1942,  quando 80  a  90% dos  agricultores  tinha  sua  máquina 
desnatadeira, com o objetivo de transformar o leite em manteiga, a ordenha das vacas era feita 
manualmente. O leite era levado a uma casinha especial para ser desnatado. Antes, porém, uma 
parte ia para os terneiros novos e outra coada para a cozinha. Uma vez a desnatadeira montada, 
tendo seu ponto mais alto um tanque no qual era despejado o leite, passando por um coador e 
assim podia começar o serviço de desnatamento. Para isto, uma manivela era tocada, até alcançar 
a rotação recomendada, abrindo-se então o registro, fazendo o leite descer. A saída era por dois 
canos: no de baixo saía o leite desnatado e no de cima, a nata. O leite desnatado servia para 
alimentar terneiros maiores, para fazer queijo coalho, para leitões, gatos, cachorros, etc... A nata 
era guardada em potes de cerâmica para, dias depois, ser transformada em manteiga e soro. O 
soro ia para os leitões e outros animais domésticos; já a manteiga era”. guardada no porão da casa 
por  ser  o  lugar  de  temperatura  mais  baixa,  visto  que  refrigeração  não  existia.  Uma vez  por 
semana, a manteiga era levada à casa comercial mais próxima e ali vendida. O comerciante, que 
comprava dos mais diferentes produtores, fazia uma uniformização, passando toda a manteiga 
numa máquina com esta especialidade e só depois despachava o produto a Porto Alegre, por 
longo tempo via rio Taquari. 

Em se tratando de manteiga tipo comum, lá pelo ano de l942, como falamos 
no início, foi proibido pela Secretaria da Saúde do Estado a comercialização deste produto, 
forçando a todos os produtores de manteiga a vender o leite (o grifo é nosso).  Em Corvo, hoje 
Colinas,  onde  existia  somente  a  laticínios  de  Adolfo  Weimer  que  comprava  leite,  fabricava 
manteiga e cassaína.  Com esta proibição, registrou-se um grande impulso, visto que a oferta 
triplicou.  Mas Arnoldo Lange,  que tinha uma casa comercial  na mesma vila,  hoje  comercial 
Herrmann, por ser impedido de continuar comprando manteiga, também instalou uma fábrica de 
laticínios, passando a ser comprador de leite, fazendo a necessária industrialização. Poucos anos 
depois, viu-se que esta proibição era efêmera e assim a grande maioria, que fora forçada a vender 
o leite, voltou a utilizar as máquinas desnatadeiras e a produzir manteiga, cujo período chegou ao 
fim nos anos 60. 

Forçado  por  uma  nova  proibição  do  governo,  que  assim  restringiu  às 
indústrias  (o  grifo  é  nosso)  o direito da produção de manteiga, que sabidamente é um produto 
animal,  que  naquelas  épocas  viu-se  nascer  seu  concorrente,  a  margarina,  que  é  um produto 
vegetal.  Sabe-se  que  o  leite  animal  para  o  consumo  humano  é  um  santo  alimento  contra 
osteoporose, em especial para crianças e jovens na formação dos ossos. Para lembrar o valor 
comercial da manteiga nestes tempos remotos, vai aqui um fato ocorrido no interior do município 
de Estrela: 
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Nosso tio Alfredo foi visitar o amigo Henrique, e tiveram animada conversa a 
tarde toda. Quando a noite já vinha caindo, o Alfredo manifestou vontade de se despedir, no que 
o Henrique foi dizendo:

- Antes de você sair, nós vamos tomar um café. Você não pode sair daqui  
com fome; sei que tens um bom cavalo, mas mesmo assim, vais levar duas 
horas até chegar em casa.

A esposa do Henrique, Dona Antonieta, logo providenciou esta refeição, com 
café, leite, açúcar, lingüiça, melado, pão e manteiga. Lá pelas tantas, já se servindo, cortando uma 
fatia de bom tamanho do pão de milho, seu Alfredo foi colocando nela bastante manteiga. 

Dona Antonieta, que costumava fazer economia e só sabia de camada fininha 
por sobre o pão, observando isto ficou em dúvida, pensando: será que ele imagina que isto é 
queijo coalhado? E foi alertando: 

- Ô, Alfredo, isto aí é manteiga. 

O Alfredo respondeu: 
- Sim, estou vendo, é amarelinha, deve ser muito gostosa.  

Na segunda fatia o Alfredo repetiu a dose. Então, Antonieta, meio contrariada 
por dentro, foi dizendo: 

- Ô Alfredo, a manteiga é cara.

E ele respondeu: 
- Mas é manteiga muito boa, manteiga tão boa é muito difícil encontrar.

Na terceira fatia, novamente bem carregada de manteiga, a Antonieta não se 
conteve e perguntou ao Alfredo: 

- Alfredo, tu sabes quanto custa um quilo desta manteiga? Ele respondeu: 

- - Não sei, não faço a menor idéia.

- Um quilo desta manteiga custa oito mil réis, disse, e o Alfredo respondeu: 

- Mas esta manteiga vale este preço, porque ela é muito gostosa, gostosa  
mesmo.”
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APRESENTAÇÃO

Como existe uma grande dificuldade de operacionalização e de funcionamento 
das micro e pequenas agroindústrias no Estado do Rio Grande do Sul, em especial, no tocante ao 
cumprimento  dos  trâmites  burocráticos  que  são  exigidos  em todas  as  etapas,  propusemos  a 
criação  da  Subcomissão  da  Agroindústria,  que  foi  aprovada  pela  Comissão  de  Agricultura, 
Pecuária e Cooperativismo desta Casa e instalada no dia 19 de maio de 2005. 

Dentre os objetivos desta Subcomissão, está o de promover um amplo debate 
sobre o conjunto de problemas e dificuldades que comprometem a criação, o desenvolvimento e o 
funcionamento das pequenas agroindústrias familiares no RS, formulando proposições para a 
resolução desses “gargalos”.

As iniciativas podem ser variadas, mas todas passam pelo processo de discussão 
dos  problemas  enfrentados  para  superar  os  entraves  legais,  que  permitam,  inclusive,  o 
agrupamento de agroindústrias e a formação de redes de distribuição, permitindo que concorram 
minimamente num mercado (competitivo) dominado por grandes empresas.

A Subcomissão promoveu visitas e audiências públicas com todos os setores 
envolvidos no processo de agroindustrialização familiar, identificando e apurando os principais 
problemas  de  ordem operacional  das  micros  e  pequenas  agroindústrias,  com ênfase,  para  as 
legislações tributária, previdenciária, sanitária, fiscal e ambiental. 

Avaliamos, também a importância econômica e social do desenvolvimento das 
pequenas agroindústrias familiares para a economia gaúcha e para os agricultores. Desafios não 
nos faltam, mas ânimo também não, afinal, a agricultura familiar responde por mais de 40% do 
PIB  gaúcho.  Muito  temos  a  fazer  em  prol  deste  segmento,  de  grande  importância  social  e 
econômica. 

Deputado Heitor Schuch
Relator da Subcomissão da Agroindústria
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INTRODUÇÃO

O presente relatório constitui-se no produto final dos trabalhos desenvolvidos 
pela Subcomissão de Agroindústria da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 
cujo  objetivo  é  fornecer  um  panorama  dos  principais  problemas,  desafios  gerais  e  sobre  a 
situação  das  agroindústrias  familiares  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  bem como  indicar 
proposições e recomendações a serem adotadas pelo poder público.

As  bibliografias  definem  o  conceito  de  agroindustrialização  como  sendo  o 
processo de beneficiamento e transformação de produtos provenientes de explorações agrícolas, 
pecuárias, pesqueiras, aqüícolas, extrativas e florestais, entre outras, envolvendo processos que 
vão desde  a  secagem, classificação,  limpeza,  embalagem e armazenagem até  processos  mais 
complexos, que abrangem operações de ordem física, química ou biológica e outras iniciativas 
oriundas do meio rural.  Vão do artesanato, de pequenas e médias agroindústrias, até grandes 
complexos agroindustriais.  

A  ausência  de  políticas  públicas  diferenciadas  de  adaptação  e  proteção  da 
agroindústria familiar trouxe enormes transtornos, além do excesso de burocracia exigida para 
funcionamento, em detrimento da competição com produtos fortemente subsidiados nos países de 
origem e, internamente, pela concorrência com as grandes empresas que se destacam pela sua 
escala. Esse processo vem inviabilizando o crescimento de pequenas agroindústrias familiares. 
No Brasil, são 4.139.369 (quatro milhões, cento e trinta e nove mil, trezentos e sessenta e nove) 
imóveis,  caracterizados  como  agricultores  familiares  e  no  Rio  Grande  do  Sul,  são  396  mil 
imóveis que, no atual modelo, não têm condições de competir no mercado interno e externo. 

Isso  reflete  num elevado  número  de  agricultores  que  operam à  margem da 
legislação,  sendo  chamados  por  alguns,  de  clandestinos,  por  outros,  de  informais.   Outros 
pequenos  grupos  de  agroindústrias  operam  amparados  pela  legislação  municipal,  através  do 
Serviço de Inspeção Municipal - SIM, entretanto, os produtos amparados por esta legislação são 
impedidos de serem comercializados em outros municípios, inviabilizando, na maioria das vezes, 
estas pequenas agroindústrias, pelo lado do mercado. 

O  desafio  das  pequenas  agroindústrias  é  agregar,  cada  vez  mais,  valor 
comercial ao produto final, transformando-o numa alternativa de mercado. A evolução continua 
nas formas de fabricação ou transformação da produção e muitas oferecem credibilidade desde a 
procedência à qualidade nos produtos derivados. A agroindústria familiar é um diferencial no 
momento da venda no mercado local, regional, estadual, nacional e até na exportação. Existem 
nichos de mercado que estão crescendo ao longo do tempo, mas há entraves que impedem o 
avanço do fomento e o desenvolvimento de novas unidades produtivas. 

A  agregação  de  valor  tem  importância  estratégica  para  a  permanência  do 
agricultor  familiar  na  propriedade,  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  Apesar  do  incentivo 
acanhado dado ao desenvolvimento da agroindústria nos últimos anos, há um enorme potencial 
de expansão. Temos clima, solo, matéria-prima, mão de obra, tecnologia, mercado, produtores 
experientes.  O  que  falta  são  ajustes  na  legislação  e  continuidade  de  oferta.  Por  isso,  a 
Subcomissão da Agroindústria preocupou-se em apresentar os problemas e dificuldades que vêm 
agravando o setor, no que se refere ao surgimento de novas agroindústrias familiares em nosso 
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Estado e também, avaliar os demais problemas que vem entravando o desenvolvimento desse 
setor.

Hoje,  há  somente  o  direito  do  produtor.  Temos  as  feiras  do  “Produtor”, 
“Produtos da Época” e da “Agroindústria Familiar”, que só acontecem em determinados centros 
urbanos,  que podem e devem ser  ampliados,  propiciando assim,  um maior  mercado para os 
produtores, uma maior oferta de alimentos diferenciados para a sociedade.

No Rio Grande do Sul, existe um enorme potencial para o desenvolvimento das 
agroindústrias  familiares.  No  entanto,  perduram  vários  pontos  de  estrangulamentos  que 
dificultam a ampliação deste modelo de empreendimento, aos quais citamos:

Ø Inadequação da legislação previdenciária, tributária, fiscal e sanitária;
Ø Dificuldades  de  acesso  ao  crédito  para  estruturação  produtiva,  quando 

existe; 
Ø Ausência de crédito para capital de giro;
Ø Ausência  de  suporte  para  a  geração  e  desenvolvimento  tecnológico 

adequado à agroindústria familiar;
Ø Ausência  de  suporte  em  assistência  técnica  e  orientação  técnica  aos 

empreendedores e fornecedores de matéria-prima usadas na  transformação;
Ø Freqüente descontinuidade de oferta ao longo do ano, o que inviabiliza a 

comercialização com as cadeias de supermercados e outros demandantes;
Ø Incipiente padronização e oscilação na qualidade e quantidade da produção;
Ø Baixa qualidade da matéria-prima utilizada na agroindustrialização;
Ø Ausência de conhecimento do tamanho e nichos de mercado  dos produtos 

tanto ao nível local, regional, nacional e internacional. 
Diversos  programas  governamentais  vêm  incentivando  a  constituição  de 

agroindústrias como forma de elevar  a geração de renda para o meio rural,  entretanto,  estes 
programas são incompletos porque fazem o fomento sem alterar a legislação que é o principal 
entrave.

Mudar a legislação, significa ampliar outros tipos de comércio, mais simples, 
que devem ser incentivados e melhor estruturados, com normas mais adequadas, integradas e 
com produtos de qualidade, facilitando a venda destes produtos direta aos consumidores finais.
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HISTÓRICO

Em 31 de maio de 2005 foi realizada a primeira reunião, a fim de tratar da 
operacionalização  da  Subcomissão.  Nessa  ocasião,  o  Deputado  Heitor  Schuch apresentou  os 
objetivos e o cronograma dos trabalhos, que foi aprovado pelos presentes. 

Cada Gabinete indicou um servidor representante, que são: 

DEPUTADO MEMBRO PARTIDO TÉCNICO

 HEITOR SCHUCH (RELATOR) PSB  Tarcísio Minetto

 ALOÍSIO CLASSMANN PTB  Renato Pereira dos Santos

 ELMAR SCHNEIDER PMDB  Jadir José Radaelli e
 Branco (Bancada)

 IVAR PAVAN PT  Inácio Benincá

 JERONIMO GOERGEN PP  Araão da Rosa

 MARQUINHO LANG PFL  Felipe Diehl

 PAULO AZEREDO PDT  Alex Trescastro

 Comissão de Agricultura     
 (Deputado ELVINO BOHN GASS) PT  Ricardo Gutierres Oliveira

 
A fim de aprofundarmos nosso conhecimento acerca da realidade das pequenas 

agroindústrias, realizamos diversas reuniões com entidades ligadas ao tema e, também, visitamos 
algumas agroindústrias (formais e informais) no interior do Estado. Nestes encontros, anotamos 
todas  as sugestões e  proposições sugeridas,  que farão parte deste  relatório e  que geraram as 
considerações finais. 

15

Em 17 de fevereiro de 2005, por demanda de entidades e 
movimentos do setor da agricultura familiar,  o Deputado Heitor 
Schuch solicitou a criação da Subcomissão da Agroindústria, que 
foi  aprovada  pela  Comissão  de  Agricultura,  Pecuária  e 
Cooperativismo da Assembléia Legislativa, na reunião ordinária do 
dia 07 de abril de 2005, originando a RDI nº 42/2005, e o processo 
nº  20155-01.00/05.0,  designando  os  membros  titulares.  Foi 
definido como Relator, o Deputado Heitor Schuch, e os Deputados 
Aloísio  Classmann,  Elmar  Schneider,  Ivar  Pavan,  Jerônimo 
Goergen  e  Marquinho  Lang  como  membros  integrantes  da 
Subcomissão.

A Subcomissão foi instalada no dia 19 de maio de 2005, na 
Assembléia Legislativa. 



1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GERAL:

- Promover um amplo debate sobre o conjunto de problemas e dificuldades que comprometem 
a  criação,  o  desenvolvimento  e  o  funcionamento  das  pequenas  agroindústrias  familiares 
formulando proposições para a resolução desses problemas.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Promover  audiências  públicas  com  todos  os  setores  envolvidos  no  processo  de 
agroindustrialização familiar,

- Identificar e apurar os principais  problemas de ordem operacional das micros e pequenas 
agroindústrias, com ênfase, para as legislações tributária, previdenciária, sanitária, fiscal  e 
ambiental,

- Avaliar a importância econômica e social do desenvolvimento das pequenas agroindústrias 
familiares para a economia gaúcha e para os agricultores,

- Identificar o número, localização e produção das micros e pequenas agroindústrias existentes 
no RS no âmbito do S.I.M.

- Encaminhar, aos Governos Estadual e Federal, propostas de alteração na legislação visando 
proporcionar o funcionamento das pequenas agroindústrias do RS e do Brasil.

1.3. DELIMITAÇÃO DO TEMA

-  Tendo em vista a amplitude do tema, estamos propondo limitar este estudo exclusivamente 
sobre as micros e pequenas agroindústrias, sejam elas de caráter familiar ou não, que hoje são 
obrigadas a obedecer aos mesmos parâmetros exigidos para a instalação dos grandes complexos 
agroindustriais.

16



2. CRONOGRAMA DE TRABALHO

2.1. ASPECTOS LEGAIS: 

De acordo com o Regimento Interno da Assembléia Legislativa, Art. 74, a subcomissão 
terá prazo de 120 dias improrrogáveis para a conclusão de seus trabalhos, contados a partir da 
data de sua instalação, que ocorreu no dia 19 de maio de 2005.

Atividades / Mês Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out
1. Instalação da subcomissão *
2. Realização de seminários * *
3. Audiências com entidades * *
4. Visitas dirigidas * * *
5. Elaboração do relatório * *
6. Apresentação na Comissão temática *
7. Divulgação dos resultados e encaminhamentos *

2.2. REFERENCIAIS INICIAIS: 

- Federações e Sindicatos de Trabalhadores Rurais
- FAMURS, Prefeituras
- EMBRAPA
- EMATER
- Programa Estadual Sabor Gaúcho
- COOESPERANÇA, ONGs e outros movimentos
- SENAR e SEBRAE
- Governo do Estado e Federal
- Universidades
- FEPAGRO
- CIENTEC
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3. REUNIÕES E VISITAS REALIZADAS:

A seguir,  relacionamos  as  reuniões  e  visitas  que  foram realizadas por  esta 
Subcomissão:

Dia 31/05/2005 
13h30min - Reunião na Sala da Comissão da Agroindústria para tratar da operacionalização da 
Subcomissão - convite para todos os membros

Dia 08/06/2005 
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9h  - Reunião no MAPA (Sr. Severo) e com 
MDA (Sr. Nilto de Bem)

10h - Reunião na EMATER, com Presidente 
(Sr. Caio Rocha) e com Coordenador da 
Agricultura Familiar da  Secretaria de 
Agricultura  – (Sr. Iberê Orsi)



Dia 09/06/2005
9h - Visita Agroindústria Irmãos Prade (Sr. Arlindo) – Agudo 

14h – Reunião com agroindústrias locais, na Câmara de Vereadores – Cachoeira do Sul 

Dia 10/06/2005

9h – Visita Agroindústria Solare – Santa Cruz do 
Sul

13h – Reunião com FAMURS (Sr. Hilário) e CONSEMA (Sr. Arly) - Encantado
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Dia 15/06/2005
9h – Reunião na Secretaria da Fazenda – Sr. Giovani Padilha – Porto Alegre 
10h30min – Reunião na Secretaria da Fazenda – Sr. Francisco Paz – Porto Alegre

Dia 16/06/2005
17h – Reunião com Agroindústrias de Dois Irmãos – Dois Irmãos

Dia 17/06/2005 
9h - Reunião com STR e visita a agroindústrias de Santo Antônio da Patrulha – Santo Antônio da 
Patrulha
10h30min – Visita Agroindústria de Caraá - Caraá
11h30min – Visita Agroindústria de Osório – Osório

Dia 20/06/2005
13h – Reunião com STR e visita a agroindústrias de Venâncio Aires – Venâncio Aires

Dia 22/06/2005
10h – Reunião na FAMURS – 
em Porto Alegre

Dia 27/06/2005
14h – Reunião com Regionais da EMATER – em Porto Alegre

Dia  04/07/2005           
Visita a Agroindústrias de Vale Verde e Passo do Sobrado – RS

Dia 11/07/05
Visita a Agroindústrias de Sobradinho, Ibarama, Estrela Velha e Arroio do Tigre
 
Dia 12/07/05
Visita a Agroindústrias de Lajeado, Canudos do Vale, Teutônia, Marques de Souza, Poço das 
Antas, Imigrante e Roca Sales
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 Dia 18/07/05
Visita a Agroindústrias de Casca e Marau
 
Dia 22/07/05
Visita a Agroindústrias de Crissiumal
 
Dia 1º/08/05

Dia 05/08/05
Visita a Agroindústrias de Vera Cruz

Dia 16/08/05
Audiência Interna do MAPA – Sobre a apresentação do anteprojeto que regulamenta a Lei nº 
9.712/98

Dia 26/08/05
Visita a Agroindústrias de Vale do Sol

Dia 06/09/05
Reunião com Regional Alto Jacuí da FETAG-RS

Dia 08/09/05
Reunião na FAMURS – tratar sobre o Projeto de Lei nº 1.142/03

Dia 10/09/05
Audiência  Pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  da 
Assembléia Legislativa– na Câmara de Vereadores – em Santa Maria

Dia 28/09/05
Reunião com S.I.A.- Sindicato da Indústria de Alimentação – Porto Alegre
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Audiência Pública – Com diversas entidades e 
com  os  membros  do  Grupo  de  Trabalho 
Interministerial  para  apresentação  do 
anteprojeto  de  lei  que  regulamenta  a  defesa 
sanitária  –  Plenarinho  da  Assembléia 
Legislativa - RS



3.1. SÍNTESE DAS REUNIÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

3.1.1. Reunião  com FAMURS e CONSEMA - em Encantado -RS
DATA: 10/06/2005          HORA:   13h          
LOCAL: Centro Administrativo de Encantado
ASSUNTO: Apresentação da Subcomissão da Agroindústria e coleta de informações.
PARTICIPANTES: Dep. Heitor Schuch, Tarcísio Minetto, Hilário Eidelwein (FAMURS), Arly 
Afonso Volken (CONSEMA)

• O  Sr.  Hilário  Eidelwein,  representante  da  FAMURS,  diz  que  é  preciso  convencer  os 
Secretários Municipais a participar do processo. Dados cadastrais das agroindústrias no Vale 
estão  sendo  organizados  há  3  anos,  existem muitas  dificuldades.  O maior  problema  é  a 
legislação. Em alguns municípios, a inspeção é ligada à Secretaria da Saúde. As pequenas 
agroindústrias não conseguem comercializar seus produtos devido aos entraves legais. Um 
dos maiores problemas é a visão de que a inspeção municipal não é eficiente ou confiável. No 
Vale, estão discutindo e defendendo a idéia de criar uma comissão para avaliar o projeto que 
vai ser implantado: o município implanta a inspeção; veterinário faz visita, faz a análise e 
libera o produto nos municípios que fazem parte da comissão. 
A municipalização da inspeção pode diminuir  a clandestinidade.  A proposta  do MDA de 
universalizar  produtos  de  inspeção  deve  ser  cuidada.  Os  cargos  de  inspeção  devem  ser 
preenchidos  por  concurso público (técnico agrícola  pode  ser  monitorado por  veterinário). 
Desmistificar a idéia de que a inspeção municipal é a responsável pela clandestinidade. A 
maioria dos municípios não está preparada para assumir e alguns prefeitos não têm interesse 
na Agroindústria. Sugere uma reunião de trabalho com alguns municípios que possuem o 
S.I.M., na FAMURS. 

• O Sr. Arly Afonso Volken, representante do CONSEMA, parabeniza o Deputado Heitor pela 
iniciativa de criar a subcomissão e diz que é preciso diminuir a distância entre o DPA – 
Departamento  de  Produção  Animal  e  o  pessoal  que  está  na  ponta  de  linha,  ou  seja,  na 
inspeção municipal e nas regionais vinculadas ao DPA. O ideal seria uma uniformização das 
inspeções  e  que  técnicos  tenham cursos  de  reciclagem constante.  “A  inspetoria  regional 
deveria  servir  como  ponto  de  apoio  e  não  como  ponto  de  espanto”.  A  Secretaria  de 
Agricultura,  as  Coordenadorias  Regionais  e  as  Secretarias  Municipais  teriam  que  andar 
juntas, sem distanciamento, todos trabalham para o Setor Primário. O DPA está com déficit 
de  pessoal,  existe  a  previsão de  concurso  para  auxiliar  na vigilância  sanitária.  É  preciso 
preservar a produção que já temos, não há necessidade de ampliação. 
Sugere a uniformização nos procedimentos, acompanhamento e fiscalização orientativa e não 
apenas punitiva. Sugere, também, que 2 ou 3 técnicos das regionais poderiam dar suporte aos 
veterinários dos municípios onde têm inspeção municipal. A opinião pública poderia perceber 
a  seriedade  e  o  profissionalismo  no  serviço  de  inspeção  municipal.  (algumas  empresas 
denigrem a imagem do trabalho dos municípios – às vezes, empresas maiores prejudicando as 
menores). É preciso que serviço de inspeção tenha credibilidade. 
CISPOA mais próximo do serviço municipal, através da delegação de poderes, semelhante ao 
licenciamento  ambiental  (onde  FEPAM  delegou  aos  municípios,  auxiliando  nos 
encaminhamentos).  O  Caminho  é  a  descentralização  do  poder  de  fiscalização.  Objetivo 
principal deveria ser participar e não afastar. 
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3.1.2. Reunião com  Regionais da EMATER 

DATA: 27/06/2005          HORA: 14h
LOCAL: Sede da EMATER – Rua Botafogo, nº 105- Porto Alegre. 
PARTICIPANTES:  Dep.  Heitor  Schuch,  Anselmo  Piovesan  –  Chefe  Gabinete  Dep.  Heitor, 
Tarcísio Minetto – Assessor Técnico Dep. Heitor, Lisiana Freitas – Assessora de Imprensa Dep. 
Heitor, Marlow Velasquez – Secretária da Subcomissão da Agroindústria, Ernani Polo – Chefe de 
Gabinete  do  Dep.  Jerônimo  Goergen,  Ricardo  Gutierres  Oliveira  –  Comissão  Agricultura 
ALRGS, Carlos Dinarte Coelho – Sindicato dos Técnicos Agrícolas,  Assistentes Técnicos das 
Regionais da EMATER: Eduardo Naya – Pelotas, Ricardo Capelli – Caxias do Sul, Nilo Kern 
Cortez – Estrela, Dirlei Matos de Souza – Porto Alegre, Alvio José Possebom – Santa Maria, 
Renato Cougo dos Santos – Porto Alegre, Tabajara Nunes Ferreira – Porto Alegre, Márcio Luiz 
Miranda Dalbem – Porto Alegre, Luiz Antônio Moresco – Ijuí, Jorge João Lunardi – Santa Rosa, 
Osvaldo Brunetto – Porto Alegre, Darci José Pasinato – Porto Alegre. Neimar Damian Peroni – 
Ijuí. 

• O Sr.  Osvaldo  Brunetto,  Assistente  Técnico  da EMATER iniciou  a  reunião relatando as 
atividades da agroindústria no Estado do RS, sob o ponto de vista da EMATER, bem como 
dos  programas implantados,  dos  centros  de treinamento,  do apoio à  comercialização,  das 
visitas  realizadas  e  dos  problemas  enfrentados:  falta  de  matéria-prima,  capital  de  giro, 
operacionalização e comercialização, legislação (fiscal, previdenciária, sanitária, tributária e 
ambiental), financiamento e regulamento separado da lei. 

• O Deputado Heitor Schuch apresentou seus cumprimentos e agradecimentos aos assistentes 
técnicos da EMATER, bem como o tema e os objetivos da Subcomissão da Agroindústria, 
solicitando o relato de suas atividades e suas dificuldades, bem como de suas proposições 
para o setor. Informou, também, a realização de um debate com o Deputado Federal Darcísio 
Perondi,  autor  do projeto  de lei  1.142/2003 (antigo projeto do  Dep.  Nelson  Marchesan), 
previsto para o início de agosto. Solicita que a EMATER indique um ou dois técnicos para 
fazerem parte  do grupo criado na  reunião da  FAMURS para  apresentar  sugestões  a  este 
projeto de lei. Informa, ainda, a realização de um Seminário desta Subcomissão, solicitando 
que EMATER apresente um painel. 

• Os Assistentes Técnicos da EMATER, relataram os problemas e as experiências de cada 
Regional do Estado do RS:
- ESTRELA  –  maior  dificuldade  é  a  falta  de  matéria-prima,  pois  a  maioria  das 

agroindústrias da região tem mercado. O grande problema da legalidade está na inscrição 
no CNPJ ou talão do produtor? Em alguns municípios, como Santa Cruz e Lajeado, existe 
um  equilíbrio  na  inspeção  e  fiscalização,  já  em  Porto  Alegre  não  tem.  Em  alguns 
municípios o S.I.M funciona bem e em outros não. Muitas dificuldades com o CISPOA – 
projetos que vão e voltam sem autorização. O Vale do Taquari apresenta proposta de se 
montar uma estrutura regional, composta por profissionais com apoio das Universidades. 
Esta estrutura estaria acima do S.I.M. e serviria para viabilizá-lo, estabelecendo padrões e 
limites. 

- CAXIAS  DO  SUL  –  Problemas  semelhantes  aos  relatados  anteriormente.  A  maior 
dificuldade está na parte sanitária e na regulamentação dos produtos de origem animal. A 
legalização das cantinas também é um problema que enfrentam na região. Mudanças na 
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legislação são bem vindas.  Alguns municípios mantêm convênio com a FEPAM para 
licenciamento  ambiental,  outros  não.  Grandes  dificuldades  com CISPOA.  Legislação 
previdenciária e limite talão do produtor. 

- SANTA MARIA – Maior problema está no setor das Cachaças: os tributos são muito 
pesados para concorrer com os alambiques de outros locais. Para os produtos de origem 
animal, exige-se muita responsabilidade e um alto custo. Há interesse e procura para a 
criação de agroindústrias, mas esbarra-se na questão tributária e previdenciária.

- PORTO ALEGRE:
- Pasinato: Estado está pré falimentado ou falido na área de inspeção. Há necessidade de 

um redirecionamento.  Unificar inspeções.  Os gargalos estão na falta de flexibilização. 
Estado deveria investir na capacitação. 

- Dirlei: EMATER foi julgada como empresa antiética por estar formando agroindústrias 
sem critérios. Existem 139 instrutores, que serão denominados de tutores e atuarão via 
internet.  Está-se  iniciando treinamento  para  área  de  comercialização  (previsão  de  um 
Curso de Especialização em Marketing no Agronegócio). Sugere que FAMURS emita 
autorização para  que  todos  os  municípios  comprem com o  talão do  produtor  (alguns 
municípios aceitam, outros não). 

- Renato: Necessidade de uma estabilização das normas (a cada governo, novas regras). 
Agroindústria familiar deveria ter normas mais claras e específicas. Mudanças estruturais 
e não paliativas. Vários problemas quanto ao entendimento à legislação (cada fiscal dá a 
sua interpretação). Problema tributário é maior do que o sanitário. As taxas não diferem 
das grandes agroindústrias.  Encontrar alternativas que tragam viabilidade econômica em 
termos de embalagem (por exemplo, vidros)

- Márcio: Alto custo e incapacidade de gestão. A legislação não deveria assustar e afastar 
os interessados. Existir uma política de capacitação. 

- Ricardo Oliveira – Comissão de Agricultura da ALRGS – mudança na legislação para 
sustentar  discurso  do  S.I.M.  intermunicipal.  Verificar  a  fragilidade  das  inspeções 
municipais, discutir com FAMURS e apresentar alternativas para padronização. Existem 
vários grupos de interesse. 

- SANTA ROSA – Dificuldade para agricultor alcançar recursos dos diferentes programas 
existentes, tais como PRONAF. Sugere modificação no projeto de lei do Dep. Perondi. 
Unificar  a  legislação  e  criar  uma  própria  para  a  agroindústria  artesanal.  Medo  do 
agricultor de perder seus direitos previdenciários. Sugere, também, a volta do Programa 
Guarda-Chuva  da  FEPAM.  Treinamento  e  gerenciamento  para  agricultores.  Cuidados 
para os recursos financeiros dos programas não ficarem nas mãos dos laboratórios ou 
universidades e sim para chegarem às mãos dos agricultores. 

- PELOTAS  –  Leis  são  estranhas  para  agricultores.  Maior  problema  é  o  medo,  a 
clandestinidade, barreiras fiscais ou sanitárias. Regras devem ser mais claras e acessíveis 
à linguagem do agricultor. Vendas em bloco. Verificar a possibilidade de aquisição por 
mercados locais, como por exemplo: escolas, hospitais, etc. (CONAB). Estímulo às redes 
de  comercialização  de  agroindústrias.  Outros  problemas:  Capital  de  giro,  rotulagem, 
código  de  barras.  A  aprovação  de  plantas  pelo  CISPOA  é  sempre  uma  dificuldade. 
Financiamento,  legislação  tributária.  Cuidados  para  ver  que  tipo  de  agroindústrias 
queremos investir. 
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- SINTARGS – Unificação e divulgação da legislação. Maior problema é a falta de clareza 
das regras. Lei poderia definir critérios pelo tamanho (porte)  da agroindústria.  Muitos 
fiscais agem de acordo com o seu entendimento sobre a lei. A norma deve ser adequada à 
legislação – hoje não ocorre. Acredita que a comercialização por redes  por trazer sucesso. 

- IJUÍ  – Regional  abrange  40  municípios.  Existem muitos  problemas.  A FECOLONIA 
reuniu 431 famílias e convida para a próxima (de 08 a 11 de junho de 2006). Entrega ao 
Dep.  Heitor  Schuch  o  manifesto  redigido  pelas  agroindústrias,  em  Crissiumal  e  o 
manifesto para alteração da lei. Exemplificou a dificuldade de uma agricultora que planta 
abacaxi  e  quer  comercializar  suco  e  geléia  (são  dois  processos,  duas  burocracias). 
Problemas na legalização de alambiques. Renovação de licenças não deveria ser anual 
(poderia ser ampliada). O Governo a própria EMATER deveriam mudar a mentalidade. 
Fortificar  os  Centros  de  Treinamento,  fortalecer  os  técnicos  da EMATER na  área  de 
comercialização (cursos de especialização e/ou mestrados). Trabalhar com o movimento 
sindical e técnico. Maior clareza na legislação da agroindústria familiar e diferenciar por 
produção (por exemplo: taxas menores para quantidade reduzida de produção). Criar um 
movimento da agroindústria (existem aproximadamente 1500 no estado do RS)

- ERNANI  POLO  –  Chefe  de  Gabinete  do  Dep.  Jerônimo  Goergen  –  apresenta  os 
cumprimentos  do  Deputado,  impossibilitado  de  comparecer,  e  sugere  que  os  pontos 
críticos  levantados  nesta  reunião  sejam  encaminhados  por  esta  Subcomissão.  A 
agroindústria é  uma maneira  do agricultor permanecer  no campo,  gerando emprego e 
renda. 

• PRINCIPAIS PROPOSIÇÕES: 
- Unificação do S.I.M e que seja  intermunicipal  ou regional,  com CISPOA atuando na 

supervisão ou COREDES ou MAPA ou um Conselho de Municípios. 
- Criar  critérios  e  tributos  por  produção  (pelo  tamanho  da  agroindústria).  Critérios 

específicos  para  agroindústria  artesanal  e  familiar.  (legislação  fiscal,  previdência, 
tributária, sanitária e ambiental) 

- O regulamento de inspeção e fiscalização deve ser elaborado junto com a lei ou adaptado 
à legislação. 

- Apoio à comercialização. Maior divulgação dos programas. Liberação de venda com o 
talão do produtor.

- Treinamento de gerenciamento para o agricultor.
- Criação de um movimento para as agroindústrias
- Mais facilidade ao crédito para capital de giro
- Verificar  a  fragilidade das inspeções municipais,  discutir  com FAMURS e apresentar 

alternativas para padronização. 
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3.1.3. Reunião na FAMURS   

DATA: 22/06/2005          HORA:   10h          
LOCAL:: FAMURS – Porto Alegre - RS
PARTICIPANTES: Deputado Heitor Schuch, Deputado Jerônimo Goergen, Tarcísio Minetto, 
Anselmo Piovesan, Marlow Velasquez, Hilário Eidelwein (FAMURS), Arly Afonso Volken
(CONSEMA),João  Luiz  Bogorni  (FAMURS),Ricardo  Gutierres  Oliveira  (Comissão  de 
Agricultura  da  ALRS),  Cilon  Fialho  da  Silva  e  Mauri  Pagliosa  (Erechim),  Joacir  Picolatto 
(Charqueadas), João Carlos Monte Blanco (Crissiumal), Sérgio Varejos, Marcos Susin e Luiz 
Carlos Borges (Passo Fundo), Jorge Lukarsewski (Santa Rosa)

• O Sr. Hilário Eidelwein, representante da FAMURS, exibiu um vídeo sobre Agroindústria 
(frigorífico)  modelo  de  Santa  Rosa  e  entregou  uma  cópia  de  pesquisa  realizada  nos 
municípios, sobre o S.I.M (em anexo) e disse que é preciso mudar o conceito de que inspeção 
municipal não é coisa séria, pois vários municípios têm demonstrado um excelente trabalho. 

• O Deputado Heitor Schuch apresentou os objetivos da Subcomissão da Agroindústria, relatou 
alguns contatos realizados e solicitou o relato das atividades e dificuldades enfrentadas pelos 
municípios presentes, bem como suas sugestões para as alterações necessárias na legislação. 
Informou a realização de um Seminário, e conta com a participação da FAMURS. 

• Os  representantes  dos  municípios  presentes  relataram  suas  atividades  e  o  combate  à 
clandestinidade  e  às  doenças.  Acreditam que  quanto  mais  legislação  e  fiscalização,  mais 
aumenta  a  informalidade.  Preferem  trabalhar  com  a  conscientização  do  agricultor  e  do 
consumidor. O Estado não tem condições de fiscalizar e deveria dar apoio e orientação aos 
municípios que não têm uma boa infra-estrutura. Algumas agroindústrias gostariam de ter o 
CISPOA e não conseguem, devido a problemas de pessoal. Acreditam que o CISPOA talvez 
não consiga fiscalizar adequadamente, mas pode estruturar-se para supervisionar e treinar os 
municípios,  para  qualificar  as  inspeções  municipais,  padronizando-as.  Uma  idéia  seria  a 
supervisão de  uma equipe  multidisciplinar,  o  que  daria  credibilidade às  inspeções.  Outra 
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idéia, é a de viabilizar o projeto de agroindústrias com a sua capacidade de produção. Foi 
relatada  a  dificuldade  de  indenização  pelo  FESA  nos  casos  de  eliminação  de  animais 
infectados. 

• O Deputado Jerônimo Goergen diz ser contra a clandestinidade. Acredita que agricultor tem 
capacidade de produzir e vender para o Brasil e não somente na feira. Reforça a necessidade 
de  uma  estrutura  pública  estadual  (recursos  humanos  e  modernizar  a  Secretaria  de 
Agricultura). Defende a criação de um setor de sanidade na Secretaria de Agricultura. Sugere 
a inclusão do setor de doces nesta discussão, uma vez que foi procurado por eles. 

PROPOSIÇÕES:

• Fortalecer  esta  Subcomissão,  a  fim  de  apresentar  sugestões  ao  Ministério  de 
Desenvolvimento Agrário, que elaborou uma proposta de projeto de lei, criando o Sistema 
Único de Fiscalização Sanitária (SUFIS), com o objetivo de eliminar os entraves burocráticos 
enfrentados pelas agroindústrias de pequeno e médio porte do país. 

• Reunião com o setor de doces (Dep. Jerônimo)

• Reaparelhar o setor público (CISPOA) – talvez funcionar como supervisor / instrutor e não 
como inspetor. 

• Viabilizar  o  projeto  de  agroindústrias  com  a  sua  capacidade  de  produção.  Mudar  a 
normatização,  dando oportunidade à  pequena agroindústria.  Isenção tributária conforme o 
porte da agroindústria. 

ENCAMINHAMENTOS: 

• Foi  instituído  um grupo  de  trabalho  para  revisar  o  Projeto  de  Lei  1.142/2003,  do  Dep. 
Darcísio Perondi,  que tramita  na Câmara dos Deputados,  em Brasília,  com o objetivo de 
apresentar sugestões. O grupo será formado por:
- Tarcísio Minetto (Gab. Dep. Heitor Schuch)
- Ricardo Gutierres Oliveira (Comissão de Agricultura, Pecuária da ALRS)
- João Luis Bogorni (FAMURS)
- Mauri J. Pagliosa  (Secretário Desenvolvimento Econômico de ERECHIM)
- Técnico(s) da EMATER a ser(em) confirmados (foi sugerido os nomes de Brunetto ou 

Renato)

3.1.4. Reunião na Secretaria da Fazenda 

DATA: 15/06/2005          HORA:   9h
LOCAL:: Secretaria da Fazenda – Divisão de Fiscalização – Porto Alegre - RS
ASSUNTO: Apresentação da Subcomissão da Agroindústria e coleta de informações.
PARTICIPANTES:  Dep.  Heitor  Schuch,  Tarcísio  Minetto,  Sr.  Giovanni  Padilha  da  Silva, 
Marlow Granato Velasquez. 

• O  Deputado  Heitor  Schuch,  juntamente  com  os  assessores  Tarcísio  Minetto  e  Marlow 
Velasquez, apresentou o tema e os objetivos da Subcomissão da Agroindústria, solicitando o 
relato de suas atividades e suas dificuldades, bem como de suas sugestões. Também informou 
a provável realização de um Seminário sobre o tema, para o qual solicita a participação e 
presença da Secretaria. 
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• O Sr. Giovanni Padilha da Silva, Coordenador Setorial de Agronegócios da Secretaria da 
Fazenda  do  Estado  do  RS,  informa  que  sua  atividade  também  envolve  a  Secretaria  do 
Planejamento, uma vez que a tributação trabalha com meta e recursos projetados. Existe um 
Programa de  redução  fiscal  para  agroindústria  familiar,  de  produção  artesanal.  A Lei  nº 
10.045,  de  29/12/1993,  estabelece  tratamento  diferenciado  às  microempresas,  aos 
microprodutores rurais e às empresas de pequeno porte (inclui 21 faixas de tributação). A 
estrutura fiscal é baseada na capacidade de mobilização das áreas.  
Para obter-se o cadastro das agroindústrias, é preciso solicitar pesquisa na Divisão de Estudos 
Econômicos, informando quais as atividades de interesse, pois não há cadastro único. 
A  estrutura  do  Setor  conta  com  20  fiscais  especializados  em  agronegócios.  Existem 
programas setoriais, como por exemplo o AGREGAR (para carnes), que vigora até março de 
2006.

• O  Deputado  Heitor  Schuch,  ressaltou  a  importância  do  Governo  do  Estado  revisar  a 
legislação tributária, visando incentivar empreendimentos com vocação, como é o caso da 
agroindústria familiar.  Sugeriu que fosse estudado pela  Secretaria da Fazenda,  programas 
adotados por outros estados com o é o caso do Paraná, entre outros.  
 

3.1.5. Reunião na Secretaria da Saúde - CEVS

DATA: 15/06/2005          HORA:   10h 30min
LOCAL: Secretaria da Saúde – CEVS – Centro Estadual de Vigilância em Saúde - Rua 
Domingos Crescêncio, 132 – Porto Alegre – RS
ASSUNTO: Apresentação da Subcomissão da Agroindústria e coleta de informações.
PARTICIPANTES: Dep. Heitor Schuch, Tarcísio Minetto, Francisco Paz, Suzana Andreatta 
Nietieldt, Maria Eduarda Carriconde e Marlow Granato Velasquez. 

• O  Deputado  Heitor  Schuch,  juntamente  com  os  assessores  Tarcísio  Minetto  e  Marlow 
Velasquez, apresentou o tema e os objetivos da Subcomissão da Agroindústria, solicitando o 
relato de suas atividades e suas dificuldades, bem como de suas sugestões. Também informou 
a provável realização de um Seminário ou audiência pública sobre o tema, para o qual solicita 
a participação e presença da Secretaria. 

• O Sr. Francisco Paz, Diretor do CEVS – Centro Estadual de Vigilância em Saúde, explica 
como  é  a  estrutura:  sistema  único,  dividido  por  competências  entre  ANVISA  (fiscaliza 
produtos de fronteira), Estado e Municípios. A Secretaria da Saúde só fiscaliza os produtos de 
origem vegetal, os de origem animal, estão sob a fiscalização da Secretaria da Agricultura. No 
CEVS, existem 19 Regionais com um Núcleo de Vigilância e Saúde e um Núcleo Sanitário. 
Estão aguardando o cadastro nacional, que está sendo elaborado pela ANVISA; na Secretaria 
da Saúde existe o cadastro de alvarás. 
Encontram muitas  dificuldades  para  fiscalizar  estabelecimentos  localizados  ao  longo  das 
rodovias  (se  estadual  ou  federal)  e  a  maioria  dos  produtos  agroindustriais  é  clandestina 
(muitas vezes são autuados e mercadoria é recolhida).
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A unificação de legislação seria positiva, e tendo em vista a falta de clareza na lei, apresentou 
os problemas enfrentados durante a EXPOINTER, onde há concentração de produtos. Existe 
um conflito, pois há incentivo à produção sem contemplar a saúde pública. 
O CEVS gostaria de deixar de ser “Polícia Sanitária” e ser um órgão para promover a saúde. 
A  descentralização  pode  ser  muito  positiva.  A  idéia  é  de  que  haja  uma  regra  nacional, 
respeitando  as  peculiaridades  dos  estados  e  dos  municípios.  Deve  haver  um  sistema  de 
acompanhamento para que municípios cumpram seu papel (o Estado como supervisor e não 
só como fiscalizador). 
O objetivo maior deve ser o de promover a saúde, e a idéia de interinstitucionalização de 
órgãos  é  bem  vinda  (complexa  e  difícil,  mas  não  impossível).  Cuidados  com  o 
corporativismo. O sistema de controle deveria ser compactuado com os demais órgãos de 
Governo. 
O código sanitário vigente é  de 1974. Um novo está em análise  para encaminhamento à 
Assembléia, devendo ser menos detalhado. 

• O Relator da Subcomissão manifestou a necessidade de unificar e integrar ações de inspeção 
e fiscalização, tanto para os produtos de origem animal como vegetal,  no sentido de facilitar 
a ação do poder  público na defesa da Saúde Pública.  Manifestou ainda, preocupação com 
relação à falta de um entendimento entre as instituições que cuidam da Defesa Sanitária no 
estado e no país. 

3.1.6.  Reunião  com  Agroindústrias  e  STR-  Sindicato  dos  Trabalhadores 
Rurais de Santo Antônio da Patrulha – RS

DATA: 17/06/2005          HORA:   9h 
LOCAL: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Antônio da Patrulha - Santo Antônio da 
Patrulha - RS
ASSUNTO: Apresentação da Subcomissão da Agroindústria e coleta de informações.
PARTICIPANTES:  Dep.  Heitor  Schuch,  Tarcísio  Minetto,   representantes  do  Sindicato  de 
Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, Técnicos da EMATER local, Secretário da Agricultura, 
Associação de Agricultores e donos de agroindústrias locais de: cachaça, embutidos, conservas, 
açúcar mascavo, melado, rapadura, arroz, criatório de peixes. 

• O Deputado Heitor Schuch, apresentou o tema e os objetivos da Subcomissão da Agroin-
dústria, solicitando o relato de suas atividades e suas dificuldades, bem como de suas su-
gestões. Também informou a provável realização de um Seminário sobre o tema, para o 
qual solicita a participação e presença das Agroindústrias do município. 

• Os proprietários das agroindústrias presentes, colocaram as dificuldades enfrentadas  esta-
belecimentos localizados no município.

FILETAGEM DE PEIXE - O criador disse que a alternativa que resta é vender o peixe vivo 
na feira devido as dificuldades em registrar e legalizar o abate dos mesmos. Dificuldades que 
vão desde o alvará de licença até a estrutura física das instalações exigidas para liberação do 
frigorífico. Caso o proprietário da agroindústria siga “a risca” o que é exigido, não tem viabi-
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lidade econômica de funcionamento. Problemas de ordem tributária, enquadramento  previ-
denciário, licenciamento junto a FEPAM, entre outros. 

SEGMENTO DE AGROINDÚSTRIA DO ARROZ -  Não é diferente das demais agroin-
dústrias - enfrentam problemas da falta de apoio creditício para capital de giro, alvará sanitá-
rio, da contra nota, ICMS - tiram nota talão de produtor descontando 2,3% de FUNRURAL, 
no entanto, os compradores querem se creditar do ICMS e isso causa problema operacional. 
O que onera muito é a pesada carga tributária, que limita a operação e quem fica com a maior 
margem são os supermercados. 
Outra dificuldade são os vários registros para cada processo. A sugestão é de que seja estuda-
da uma forma compartilhada de incidência tributária, eliminando burocracia e morosidade 
nos processos. 

AGROINDÚSTRIA DE CACHAÇA - A maior dificuldade enfrentada está no registro do 
processo artesanal de fabricação da cachaça e licores, devido a concorrência com o produto 
que chega de São Paulo com preços mais “competitivos”. Falta de linha de crédito para capi-
tal de giro é outra dificuldade enfrentada pelos agricultores. O custo de tributos é pesado, che-
ga a cifra de R$ 7,23 no total. Desdobrado na seguinte forma: R$ 1,25 custo da garrafa (em-
balagem), R$ 1,7 cachaça, IPI R$ 2,23, R$ 0,60 registro do rótulo, 17% de ICMS = R$ 1,17 
mais IPI industrial de R$ 0,25. Para viabilizar a produção é necessário vender uma garrafa, no 
mínimo, a R$ 10,00. Por outro lado, tem a questão cultural, de quem bebe cachaça é denomi-
nado de “pingusso”, enquanto que em estados como Minas Gerais, é uma tradição e existe o 
respeito aos apreciadores de uma boa pinga.  No Estado de Minas o ICMS é  zero para a ca-
chaça e no Espírito Santo é de apenas 9%. Como podemos concorrer no mercado com esse di-
ferencial?
Uma alternativa encontrada para tentar viabilizar o funcionamento foi a criação do Centro de 
Padronização, aliado a formação de uma Cooperativa onde todos os alambiques vão se asso-
ciar com a marca de Santo Antônio, reduzindo custos operacionais. O programa abrangerá 
além de Santo Antônio da Patrulha, Osório, Cará e Rolante. 
Para o programa, a prefeitura realizou convênio com SEBRAE em que vem desenvolvendo 
cursos de capacitação e formação de lideranças e, também, sobre cooperativismo. 
A solicitação de registro de um produto leva até dois anos. Nesse tempo tem que vender o 
produto de forma clandestina. Outro fator que atrapalha é a cachaça que chega de outros Esta-
dos, a granel, por um preço de apenas R$ 0,40  o litro.

AGROINDÚSTRIA DE EMBUTIDOS - Um agricultor faz todo o processo, ou seja, produz 
o porco e faz o abate e transforma lingüiça em outros subprodutos. Sua agroindústria está re-
gistrada no SIM. Enfrenta dificuldades em obter capital de giro para tocar o negócio. Tira 
nota no bloco do produtor e paga 2,3% de FUNRURAL. O problema maior fica por conta do 
enquadramento nos benefícios previdenciários. Terá que buscar uma saída para essa questão. 
É preciso que a FEPAM, trabalhe mais numa linha orientativa e não punitiva para liberação 
dos processos. 
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MEL – O problema do mel não é diferente dos demais. Têm problemas de ordem sanitária, 
dificuldades em registrar o estabelecimento, além das exigências de infra-estrutura mínima 
necessária conforme as normas, o que inviabiliza qualquer empreendimento. 
CONSERVAS     - É uma agroindústria de conservas de pepino, cebola, picles.  Estão registra-
dos no CISPOA. O comércio é regional. A maior dificuldade é a falta de uma linha de crédito 
para agroindústria nas agências  bancárias, tanto no Banco do Brasil como nos demais agen-
tes, que não têm muito interesse em financiar esse setor e, principalmente, com os pequenos 
empreendedores. Há dificuldade em conseguir matéria-prima no município – o abastecimento 
é feito na CEASA.   

• CONSIDERAÇÕES DE CONSENSO NO GRUPO:   
- É preciso focar o tema na melhoria dos processos e na gestão, melhorar a assistência téc-

nica, organizar a cadeia de cada segmento, ara facilitar a comercialização dos produtos. 
Desencadear um processo de organização da produção, com assistência técnica suficiente, 
com linhas de crédito (sem burocracia no acesso) e envolver os poderes públicos: local, 
estadual e federal. 

- Necessidade urgente de revisão na legislação atual e pensar na unificação de procedimen-
tos  com menos burocracia. 

- Criar um programa de incentivo a agroindústria familiar. 

- Criar uma instituição que congregue  as pequenas agroindústrias na defesa política do sis-
tema. 

- Que o Estado apóie, através de programas específicos, o fomento do setor. 

- Criar um programa de desoneração tributária para as pequenas agroindústrias familiares.

- Criar um tratamento tributário específico para agroindústria familiar para que o pequeno 
agricultor não perca a condição de segurado especial da previdência social. 

- Criar um programa de capacitação e profissionalização dos pequenos empreendimentos. 

- Qualificar o SIM para que possamos ter um sistema unificado de defesa sanitária. 

- Que o poder público aporte mais recursos orçamentários para a  defesa sanitária. 

3.1.7. Reunião com Sindicato da Indústria de Alimentação:

DATA: HORA:   11h 
LOCAL: Gabinete Deputado Heitor Schuch – Assembléia Legislativa RS
PARTICIPANTES: Dep.  Heitor  Schuch,  Dep.  Jerônimo  Goergen,  Tarcísio  Minetto, 
representantes do Sindicato da Indústria de Alimentação – Sr. André Cirne Lima. 

• O Sindicato da Indústria de Alimentação – Setor de doces e conservas, solicitou esta reu-
nião, através do Deputado Jerônimo Gorgen, membro desta Subcomissão. O Sr. André 
Cirne Lima, representante do SIA, relatou os problemas enfrentados pelo setor:
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O Rio Grande do Sul tem sido exportador de doces e conservas para outros estados. Hoje vem 
enfrentando dificuldades frente a globalização da economia e do “livre mercado”. Essa nova 
ordem trouxe o processo de competição. Nesse contexto o vai e vem das empresas com ori-
gem em outros estados e até fora do país, estimula a guerra fiscal entre os estados e municípi-
os, sempre em busca de novos investimentos para geração de emprego e renda. 
Atualmente o agricultor familiar e as agroindústrias de doces e conservas enfrentam desafios 
de ordem econômica, como a questão tributária, a defasagem tecnológica, a renda negativa. 
O quadro exige custos reduzidos para competir no mercado brasileiro. Condição que os pro-
dutores de doces do Rio Grande do Sul  não possuem. 
Frente às dificuldades, as agroindústrias gaúchas acabam competindo entre si no estado, ou 
seja, acabam se auto destruindo, diante da falta de competitividade em relação aos demais es-
tados, que adotaram programas de incentivos através da redução de tributos para o setor.
Além desses aspectos citados, outros fatores contribuem para reduzir ainda mais a fragilizada 
competitividade, tais como: tecnologia incipiente, inexistência de capital para giro e para in-
vestimentos, precário controle de doenças dos pomares nas propriedades, pesquisas defasa-
das, deficitário controle e fiscalização de trânsito de mudas. 
Na atual estrutura fundiária gaúcha, não se viabiliza economicamente o agricultor familiar vi-
ver de commodities de baixo  valor agregado. Uma forma de gerar renda nas pequenas propri-
edades é através da produção de frutas. Um exemplo, neste contexto, é o Vale dos Vinhedos, 
em Bento Gonçalves, onde foi criado todo um processo de mudança de concepção, desde o 
processo produtivo até formas de agregar valor aos produtos e oportunidade de exploração de 
novos nichos de mercado de maior valor agregado ao produto. Esse processo exigiu certifica-
ção, que representa maior valor ao produto, o que significa mais renda ao agricultor. 
Outro gargalo da cadeia de frutas é o sistema desorganizado de compras ou vendas. Neste 
particular, a legislação econômica brasileira vem prejudicando, em muito, os agricultores fa-
miliares no Brasil. Essa legislação beneficia as grandes redes de varejo, o sistema de promo-
ções do produto nas gôndulas, proporcionando uma guerra de preços, o que fortalece corpora-
ções e grandes redes. 
Para complicar ainda mais, atualmente, a logística é eficiente e globalizada, fazendo com que 
os produtos cheguem com rapidez às redes de varejo, não importando de que região do país 
ou do mundo são produzidos, mas o que importa sim, é a que preços chega ao consumidor fi-
nal. 
É necessária uma revisão urgente da legislação econômica no Brasil, para reverter esse qua-
dro onde quem define os preços são as grandes redes de varejo. Neste sentido, é necessário 
definir políticas públicas de intervenção no mercado. No Brasil, os produtos são inelásticos 
no que se refere ao preço na oferta. Isso esgota a capacidade de geração de renda aos agricul-
tores.  
Uma alternativa, é a definição de política de manutenção de preços na cadeia e também, for-
mação de compromisso com o consumidor. Temos que quebrar o quadro atual onde o com-
prador busca preço e transformar os produtos em preferência dos consumidores em função do 
valor agregado que os produtos possuem. 
A legislação proporciona a formação do cartel, damping, rapel, oligopólio, imposição de tari-
fas, guerra fiscal, entre outros. 
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O fundamental é a formação da renda do agricultor. Para iniciar o debate é preciso muita in-
formação mercadológica e comercial para disponibilizar aos agricultores. Hoje, os produtos 
derivados das agroindústrias são incorporados mais por tradição cultural de pai para filhos ou 
são cópias de médias empresas. O resultado, são produtos de baixo valor agregado para en-
frentar a competição junto às médias e grandes agroindústrias, com  escalas de produção que 
garantem custos menores.
Para as agroindústrias inserirem-se no mercado, precisam sair da informalidade, através de 
elevado nível tecnológico e integração de negócios entre agricultor e agroindústria. Ou seja, 
definir uma estratégia comercial,  para que a produção das agroindústrias não entre em regime 
de competição entre si, mas sim, para competir com produtos diferenciados com os produtos 
denominados de commodities. Os empreendedores das agroindústrias devem aproveitar os ni-
chos de mercado com produtos de alto valor agregado.
Nesse foco o setor tem que trabalhar com as seguintes diretrizes estratégicas no sentido de de-
senvolver a cadeia como um todo que são:
1- Agregação  de valor ao produto;
2- Redução da carga tributária incidente sobre os produtos derivados das agroindústrias;
3- Elevação do nível tecnológico para tonar produtos competitivos no mercado;
4- Elevar o nível de informações comerciais e mercadológicas;
5- Na questão de Defesa Sanitária, os poderes públicos devem dar condições e apoio ao 

agricultor;
6- Integração forte entre os elos da cadeia produtiva de doces e conservas;
7- Formação de consórcios entre os agricultores familiares para exportar;
8- Repensar a matriz produtiva do Rio Grande do Sul;
9- Definir e determinar padrão de qualidade dos produtos, com  processo de produção bem 

definido, respeitando as boas práticas de fabricação (BPF);
10- Que a Secretaria Estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul, faça um  estudo comparativo 

de incentivos fiscais que são dados nos demais estados no Brasil com relação ao setor de 
agroindústrias, para assim apurar os diferenciais de custos dos estados concorrentes; 

11- Criação de um centro virtual de tecnologia; 
12- Que o poder público estadual crie um programa verticalizado e integrado  no qual as 

pequenas  agroindústrias  recebam incentivos  desde  a  capacitação,  assistência  técnica  e 
processamento de alimentos.

3.1.8. Síntese das visitas às agroindústrias:

Estivemos em diversos municípios, de várias regiões do Estado. Conversamos 
com agricultores e sindicalistas, que nos apontaram suas dificuldades e suas preocupações, bem 
como nos apresentaram suas sugestões. 

Percebemos que entre os agricultores que possuem agroindústria, existe uma 
grande vontade  de  trabalhar  com suas  empresas  legalizadas,  mas nem todos  têm alcance   à 
legislação, seja por falta de conhecimento ou por falta de estrutura. Mas principalmente, pelas 
grandes dificuldades impostas, que inviabilizam a iniciativa (alto custo nas taxas e impostos, 
reforma  nas  edificações,  burocracia,  demora  no  encaminhamento  dos  processos  e  licenças, 
limitação da comercialização).   
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Nas visitas realizadas às agroindústrias, formais ou não, foram entregues um 
formulário de cadastro, com o objetivo de avaliarmos uma parte da situação nos relatada pelas 
entidades e movimentos do setor da agricultura familiar. 

A  seguir,  apresentamos  o  formulário,  bem  como  a  tabulação  dos  dados 
preenchidos. Ao final deste capítulo, relacionamos a síntese das sugestões colhidas e que deram 
origem às proposições e encaminhamentos ao GTI – Grupo de Trabalho Interministerial, bem 
como às Considerações Finais e Recomendações deste Relatório. 
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CADASTRO DA AGROINDÚSTRIA
1- Nome da Agroindústria: __________________________________________________

2- Nome do responsável: ____________________________________________________
       Cargo: ______________________  Celular:  (     )    _______________

3- Endereço :   ____________________________________________________________

Município: _______________________ Fone : (     ) _____________

E-mail:  __________________________________________________________________
   
4- Tipo de agroindústria: Familiar (    ) Associação (    ) Cooperativa (    ) Empresarial (    )  

Outra (   ) Qual:  _____________
     
5- Tipo de matéria-prima usada :  origem animal (     )  origem vegetal   (    ) 
             
6- Sua agroindústria é inspecionada pelo: SIM (     )   CISPOA  (    )   SIF   (    )

7- A  produção  é  para  mercado  local  ?   SIM  (    )    NÃO  (    )   Para  onde? 
___________________________________

8- Pretende ampliar a abrangência do mercado? SIM (     )       NÃO (     )

9- Relacione abaixo, por ordem de importância, quais os principais problemas, dificuldades e 
desafios  enfrentados pela agroindústria familiar, no  Rio Grande do Sul, na  sua visão: 

a) ______________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________
d) ______________________________________________________________________
e) ______________________________________________________________________
f) ______________________________________________________________________

10- Quais as principais políticas e medidas de apoio devem ser implementadas para fomentar e 
desenvolver a agroindústria familiar no RS?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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TABULAÇÃO CADASTRO DA 
AGROINDÚSTRIA

4. Tipo de agroindústria: Familiar: 26
Associação:  4
Cooperativa:  3
Empresarial :    7
Outra: Qual?   ____________________
Total:             40     

5. Tipo de matéria-prima usada :  origem animal:  14
origem vegetal:  28
Produtos coloniais e artesanais: 1

             
6. Sua agroindústria é inspecionada pelo: S.I.M. :  17

CISPOA:  8 
SIF: 1 (em andamento)
MA: 1

7. A produção é para mercado local ?  SIM: 22  
NÃO:14 Para onde?
                Regional: 5 –   Nacional: 2

8. Pretende ampliar a abrangência do mercado? SIM: 37        NÃO: 4

9. Relacione  abaixo,  por  ordem  de  importância,  quais  os  principais  problemas, 
dificuldades e  desafios  enfrentados pela agroindústria familiar, no  Rio Grande do 
Sul, na  sua visão: 

a) Tributação: 8
b) Financiamento: 7
c) Flexibilidade das leis federais / estaduais / municipais: 6
d) Burocracia: 4
e) Falta de planejamento e incentivo: 3
f) Adequação exigências dos três serviços de inspeção: 3
g) Estradas mal conservadas: 3
h) Comercialização ilegal: 3
i) Concorrência: 3
j) Falta de divulgação de programas: 2 
k) Falta de apoio dos órgãos públicos: 2
l) Tabu quanto ao consumo: 1
m) Falta de luz trifásica: 1 (esperando há mais de uma no)
n) Equipamento pago -  mas não recebem por causa da garantia: 1
o) Falta de matéria-prima: 1
p) Condições de melhoria: 1
q) Licenciamento ambiental: - FEPAM: 1
r) Licenciamento ambiental: - FEPAM: 1
s) Equipamentos: 1
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10. Quais  as  principais  políticas  e  medidas  de  apoio  devem ser  implementadas  para 
fomentar e desenvolver a agroindústria familiar no RS?

a) Falta de Financiamento: 6
b) Planejamento e incentivo: 4
c) Suporte  técnico  (legislação  /  normas  técnicas  /  melhorar  produção  e 

comercialização): 3
d) Legislação específica para agroindústria familiar: 2
e) Reativar PRODECANA: 1
f) Acompanhamento aos produtores, para igual qualidade: 1
g) Conservação de estradas: 1
h) Burocracia: 1
i) Programa de investimentos: 1

___________________________________________

PRINCIPAIS PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS COLHIDOS NAS 
REUNIÕES :

ANOTAÇÕES E PROPOSIÇÕES:

• Para obter-se o cadastro das agroindústrias, é preciso solicitar pesquisa na Divisão de 
Estudos  Econômicos,  informando  quais  as  atividades  de  interesse  (Secretaria  da 
Fazenda)

• Troca de experiências com outros estados da federação, especialmente Santa Catarina 
(Chapecó)

• Fortalecer  esta  Subcomissão,  a  fim  de  apresentar  sugestões  ao  Ministério  de 
Desenvolvimento Agrário, que elaborou uma proposta de projeto de lei, criando o 
Sistema  Único  de  Fiscalização  Sanitária  (SUFIS),  com o  objetivo  de  eliminar  os 
entraves burocráticos enfrentados pelas agroindústrias de pequeno e médio porte do 
país. 

• Promover  a  saúde.  A  idéia  de  interinstitucionalização  de  órgãos  é  bem  vinda 
(complexa e difícil, mas não impossível). Cuidados com o corporativismo. O sistema 
de controle deveria ser compactuado com os demais órgãos de Governo. 

• O regulamento  de  inspeção  e  fiscalização deve  ser  elaborado junto com a  lei  ou 
adaptado à legislação. (técnicos não devem dar o seu entendimento – regras mais 
claras e acessíveis)

• O código sanitário vigente é de 1974. Um novo está em análise para encaminhamento 
à Assembléia, devendo ser menos detalhado. 

• A Secretaria  da  Saúde solicita  que  convites  para  participar  de  Seminários,  sejam 
enviados através da Casa Civil.  

• É preciso focar o tema na melhoria dos processos e na gestão, melhorar a assistência 
técnica,  organizar  a cadeia  de cada segmento para facilitar  a  comercialização dos 
produtos.

• Desencadear  um  processo  de  organização  da  produção,  com  assistência  técnica 
suficiente, com linhas de crédito (sem burocracia no acesso) e envolver os poderes 
públicos: local, estadual e federal. 
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• Necessidade  urgente  de  revisão  na  legislação  atual  e  pensar  na  unificação  de 
procedimentos,  com menos burocracia. 

• Verificar a fragilidade das inspeções municipais, discutir com FAMURS e apresentar 
alternativas para padronização. 

• Qualificar o S.I.M. para que possamos ter um sistema unificado de defesa sanitária. 
Fazer parcerias com os municípios. Unificação do S.I.M  (intermunicipal ou regional) 
com CISPOA atuando na supervisão ou COREDES ou MAPA ou um Conselho de 
Municípios. 

• Reaparelhar o setor público (CISPOA) – talvez funcionar como supervisor / instrutor 
e não como inspetor. 

• Apoio da EMATER e demais órgãos do Governo. Simplificar o CISPOA (exigências 
não alteram o produto, só as instalações) 

• Financiamento  para  capital  de  giro.  Minimizar  problemas  com  rotulagem, 
embalagem, código de barras. 

• Criar  um programa de incentivo a  agroindústrias familiares.  Que o Estado apoie, 
através  de  programas  específicos,  o  fomento  do  setor.  Reativar  o  programa  de 
financiamento a novas agroindústrias e à comercialização de seus produtos. 

• Criar programas para o repasse de tecnologias.

• Viabilizar o projeto de agroindústrias com a sua capacidade de produção. Mudar a 
normatização,  dando  oportunidade  à  pequena  agroindústria.  Isenção  tributária 
conforme o porte da agroindústria. 

• Criar  um  programa  de  desoneração  tributária  para  as  pequenas  agroindústrias 
familiares e/ou criar um tratamento tributário específico para agroindústria familiar a 
fim de  que  o  pequeno  agricultor  não  perca  a  condição  de  segurado  especial  da 
previdência social. 

• Criar  critérios  e  tributos  por  produção  (pelo  tamanho  da  agroindústria).  Critérios 
específicos  para  agroindústria  artesanal  e  familiar.  (legislação  fiscal,  previdência, 
tributária, sanitária e ambiental) 

• Criar  um  programa  de  capacitação  e  profissionalização  dos  pequenos 
empreendimentos. Treinamento de gerenciamento para o agricultor.

• Que a Secretaria da Agricultura reassuma o programa e renove o convênio com a 
FEPAM para licenciamento ambiental de agroindústria

• Resgatar o Selo Sabor Gaúcho

• Resgatar o Programa COOPERAR/RS como forma de incentivo às agroindústrias

• Envolver ATER, EDUCAÇÃO, GANHOS DE PRODUTIVIDADE

• Apoio à comercialização. Maior divulgação dos programas. Liberação de venda com 
o talão do produtor.

• Que o poder público aporte mais recursos orçamentários para a  defesa sanitária.

• Criar uma instituição que congregue  as pequenas agroindústrias na defesa política do 
sistema (sindicato ou movimento)

• Reunião com o setor de doces (Dep. Jerônimo)
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ENCAMINHAMENTOS: 

• Organizar audiências públicas, visitas e seminários,  a fim de promover um amplo 
debate sobre os conjuntos de problemas e dificuldades que comprometem a criação, o 
desenvolvimento e o funcionamento das pequenas e médias agroindústrias familiares. 
Municípios  citados  para  início  dos  trabalhos:  Região  de  Três  Passos,  Crisciumal, 
Humaitá; Região do Vale do Caí, Constantino. Região da “Cachaça” – Sarandi.

• Instituir  um grupo de trabalho para revisar o Projeto de Lei 1.142/2003, do Dep. 
Darcísio Perondi, que tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília, com o objetivo 
de apresentar sugestões. O grupo será formado por:
- Tarcísio Minetto (Gab. Dep. Heitor Schuch)
- Ricardo Gutierres Oliveira (Comissão de Agricultura, Pecuária da ALRS)
- João Luis Bogorni (FAMURS)
- Mauri J. Pagliosa  (Secretário Desenvolvimento Econômico de ERECHIM)
- Técnico(s)  da  EMATER  a  ser(em)  confirmados  (foi  sugerido  os  nomes  de 

Brunetto ou Renato)

PRINCIPAIS ENTRAVES:
Além  das  dificuldades  de  ordem  financeira,  outros  entraves  são 

enfrentados, principalmente pelas agroindústrias familiares e as de pequeno porte, que 
são  flagrantemente  praticados  pelos  órgãos  governamentais,  através  de  exigências  de 
difícil cumprimento e que acumulam processos nas repartições públicas para despachos 
burocráticos que não são mais aceitáveis diante da realidade atual do setor, em termos de 
tecnologia, infra-estrutura e processos de fabricação. 

Um dos principais entraves que deve ser eliminado, é a estratificação da 
inspeção  sanitária  (federal,  estadual  e  municipal)  como  fator  limitante  da 
comercialização.  Essa divisão, aliada às exigências de ordem estrutural (instalações e 
equipamentos) dificulta a criação de pequenas agroindústrias. 

A atual legislação e as normas técnicas exigem padrões mínimos quanto 
às instalações físicas, bem quanto ao tipo de máquinas, equipamentos e tecnologias que 
se  tornam  muito  caros  para  o  nível  de  renda  dos  agricultores,  inviabilizando  a 
agroindústria familiar. A maioria dos projetos acaba sendo inviabilizada pela dificuldade, 
burocracia e demora na fiscalização e, principalmente, pela limitação comercial. 

Hoje há uma necessidade de ampliar o mercado dos produtos oriundos 
da agroindústria familiar para além dos municípios, e só quem permite a comercialização 
em todos os  estados  do  país  e  à  exportação  é  o  SIF  -  Serviço de Inspeção  Federal. 
Atualmente,  as  exigências  para  obter-se  o  SIM -  Serviço  de  Inspeção  Municipal  ou 
CISPOA -  Coordenadoria  de Inspeção Industrial  e  Sanitária  dos Produtos de Origem 
Animal são praticamente as mesmas. 

O relatório da CPI das carnes, elaborado na Assembléia Legislativa, já 
apontava para a burocracia existente para conseguir o selo de comercialização e, também, 
a demora que o produtor enfrenta para obter a licença, devido à falta de estrutura do 
governo no setor de fiscalização. A demora na aprovação de licença para operar contribui 
para a clandestinidade, gerando riscos para o produtor e para a saúde pública. 
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3.2. OUTRAS SUGESTÕES RECEBIDAS:

3.2.1. Escritório Regional da EMATER/RS - ASCAR
Região Noroeste do RS
Elaboração: Méd. Vet. Jorge João Lunardi e Eng. Agr. Lírio Irineu Traesel
Santa Rosa - RS

1. Falta operacionalização do Programa Estadual e Federal de Agroindústrias e 
uma integração entre ambas.

2. Legislação imprópria  para  pequenas  agroindústrias  (tributária  /  ambiental  / 
sanitária / previdenciária).

3. Insegurança dos produtores frente a um projeto novo e despreparo dos grupos 
nas questões de organização e gestão.

4. Em  2002,  a  região  elaborou  e  entregou  em  torno  de  30  projetos  de 
agroindústria  no  Programa  Estadual,  sendo  que  não  houve  financiamento, 
gerando  descontentamento  dos  agricultores  e  desconfiança  em  novos 
programas desta área.

5. Falta capital de giro nas agroindústrias.
6. Falta assessoramento técnico / gerencial.
7. Falta marketing / divulgação por parte do Poder Público.
8. Falta de sintonia entre FEPAM / CISPOA / Saúde / EMATER / Prefeituras / 

Programas.
9. Exigências bancárias impróprias: cadastros, documentos, avalistas...
10. Existem  muitos  calotes  nas  pequenas  agroindústrias  onde  vendem  bem  e 

recebem mal.
11. Falta higiene, limpeza, capricho na produção, industrialização, embalagem...
12. Falta organização na produção e comercialização.
13. Falta  rede  de  comercialização  aos  pequenos  e  quando  existe,  privilegia 

poucos, sendo que grandes redes de supermercados no início pagam bem e 
posteriormente pagam mal.

14. Falta espírito empreendedor dos agricultores.
15. Agricultor tem dificuldade de fazer tudo ao mesmo tempo, ou seja: produzir, 

industrializar, comercializar, gerenciar, divulgar... 
16. Falta conhecimento de mercado.
17. Burocracia  na elaboração de projetos.  ATER tem excesso de  atividades e 

demandas em outros setores.
18. Dificuldade de Engenheiros nos municípios para elaborar projetos.
19. Dificuldade  de  formar  agroindústria  através  de  associações,  cooperativas, 

microempresas.
20. Programas do governo anterior como: Nota do Produtor, Legislação Sanitária, 

Código de Barras,  Selo Sabor  Gaúcho, Apoio Publicitário  foram confusos, 
beneficiaram poucos e agora estão com problemas de viabilidade.
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21. Falta definição de papéis e executores, e quando tem, não assumem.
22. Conhecimentos precários da realidade das agroindústrias familiares existentes.
23. Falta de legislação específica para agroindústrias artesanais.
24. Muito poder de veto por parte dos bancos nos projetos elaborados.
25. Falta de instrumentos de apoio à elaboração dos projetos, através de equipes 

centrais no estado.
26. Técnicos e agricultores estão despreparados para tocar agroindústrias.
27. Dificuldades de legalizar, exemplo as aguardentes, em nível de Ministério da 

Agricultura.
28. Dificuldade de compra de insumos para as agroindústrias.
29. Falta regularidade na oferta de produtos das pequenas agroindústrias.
30. Falta uma legislação única para país, estado e municípios, na questão sanitária 

animal,  embora  exista  em  tramitação  o  Projeto  de   Lei  1142/2003  do 
Deputado  Federal  Perondi,  o  qual  todos  os  interessados  precisam  ter 
conhecimento,  até  para  não iniciar  uma nova discussão sobre o assunto,  a 
exemplo do que está sendo fortificado em nível de ministérios. A lógica é 
conhecer esta lei em tramitação e fortificá-la.

31. Sobrevivem  apenas  as  agroindústrias  familiares  pequenas,  havendo 
dificuldade na permanência de grupos maiores.

32. Os técnicos que elaboraram o Programa de Agroindústria no governo do RS 
anterior, “desapareceram do mapa”, não cumpriram compromissos anteriores 
assumidos,  deixaram  no  “ar”  uma  falta  de  credibilidade  para  programas 
futuros. 

33. Falta de atitude pró-ativa para começar novo programa, sinalizando quando e 
quanto de recursos terá para cada região do RS, afim de não criar expectativas 
impossíveis de serem cumpridas.

34. Excesso de fiscalização por parte de órgãos competentes e pouca orientação 
aos agricultores.

35. FEPAM / CISPOA têm problemas para liberação e execução de projetos de 
agroindústrias.

36. Agricultores  demonstram pouco tempo e falta  de recursos financeiros  para 
participarem de treinamentos em centros de treinamento.

37. Falta de interesse associativista na agroindústria grupal.
38. Precisa  ser  descentralizada  em  nível  municipal,  legislação  sanitária  para 

produtos vegetais.
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3.2.2. FECOLÔNIA:

No período de 10 a 12 de junho de 2005 foi realizada em Ijuí – RS, a 
FECOLÔNIA  –  Feira  Estadual  da  Agroindústria  Colonial.  O  material  nos  foi 
encaminhado pela EMATER e contém a proposta do Governo do Estado para mudar a 
legislação das agroindústrias, as considerações dos municípios de Crissiumal, Tiradentes 
do Sul, Humaitá, Três Passos, Esperança do Sul e Sede Nova (extraído do 1º Fórum da 
Agroindústria Familiar, realizado no dia 17/12/2004, e o manifesto redigido ao final da 
Feira, os quais inserimos, a seguir): 

A)  Governo  apresenta  proposta  para  mudar  legislação  das 
agroindústrias

Além  de  negócios,  a  Feira  Estadual  da  Agroindústria  Colonial  – 
Fecolônia (10 a 12/06), serviu para colocar, frente a frente, governo e 
donos das mais de 130 agroindústrias da região de Ijuí. 

No sábado (11/06), representante do ministério do Desenvolvimento 
Agrário, deputados federais e estaduais, secretário de Agricultura do 
RS, Odacir Klein, presidente da Emater/RS, Caio Rocha, e prefeitos 
ouviram as  queixas  e  reivindicações  dos  produtores.  Entre  elas,  a 
impossibilidade  de  fazer  valer,  em  outras  cidades,  o  carimbo  do 
Serviço de Inspeção Municipal (SIM), obtido no município de origem – 
hoje, é necessário ter o carimbo da CISPOA para fazer esse comércio. 
A fragmentação da inspeção, que faz com que derivados da mesma 
matéria-prima sejam inspecionados por vários órgãos e ministérios, 
caso do suco de abacaxi, inspecionado pelo ministério da agricultura e 
da compota, vistoriada pelo ministério da saúde, foi outro problema 
apontado. 

Os produtores reivindicam a criação da figura jurídica Agroindústria 
Familiar,  para  que  o  governo  possa  definir  critérios,  capazes  de 
separar  o  pequeno  do  grande  estabelecimento  e,  assim,  oferecer 
linhas  de  crédito  específicas  para  o  tamanho  de  cada  um.  Hoje, 
pequenos  e  grandes  pagam a mesma coisa,  em forma de taxas  e 
tributos. 

Em resposta, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do seu 
representante Tarcísio Samborski, informou que estará enviando um 
projeto  de  lei  ao  Congresso  Nacional,  dentro  de  60  dias,  pedindo, 
entre outras coisas,  para que a  inspeção sanitária  passe a  focar  a 
qualidade do produto e não a estrutura do prédio e, para que seja 
dada liberdade de comercialização para quem tem o carimbo do SIM – 
exceto quando for para exportação. “Não é mais possível aceitar que 
um produto  consumido num município não possa ser consumido em 
outro”,  disse  Tarcísio.  Opinião  semelhante  a  do  deputado  estadual 
Gerson  Burmann,  que  cobrou,  dos  seus  colegas  parlamentares, 
agilidade  em  apreciar  o  projeto  de  sua  autoria  na  Assembléia 
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Legislativa, que modifica a legislação. “Qual o problema de vender no 
município vizinho se temos inspeção padronizada”, perguntou ele.

Já o deputado federal Orlando Desconzi sugeriu que as agroindústrias 
criem associações e federações estaduais, através das quais o setor 
poderia  encaminhar  ao  governo,  de  forma  organizada,  as  suas 
reivindicações. “O setor precisa se organizar, não pode ficar à mercê 
dos outros”, disse ele.
O  também  deputado  federal,  Darcísio  Perondi,  propôs  que  as 
agroindústrias e municípios façam pressão para que os deputados e 
senadores  aprovem o projeto de lei,  de  sua autoria,  que faz  valer 
apenas o SIM nas transações comerciais. “Conseguimos nos mobilizar 
em torno  da  aposentadoria,  da  soja,  precisamos  nos  mobilizar  em 
torno disso também. Depende de nós”, disse ele.

Motivado com o que ouviu, o produtor Jair Giacomini, de São João do 
Polêsine, decidiu: “Vou incentivar as agroindústrias da minha região a 
criar uma associação para discutir  essas questões”.  Para manter as 
sete  pessoas  trabalhando  na  agroindústria  de  vinhos  e  produtos 
coloniais, Giacomini paga cerca de R$ 1.600, por ano, para três órgãos 
de inspeção. “O problema das agroindústrias da região noroeste, são 
os mesmos que nós, da Quarta Colônia, temos”, disse ele.
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4. QUESTIONÁRIO PARA ENTIDADES:

Após a realização de diversas reuniões com as principais entidades relacionadas ao 
setor da agroindústria, tomamos conhecimento de que o MAPA estava promovendo consultas 
públicas com vistas à aprovação de um decreto que regulamenta a Lei nº 9.712/98, o qual propõe 
a  criação de um Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária –  SUASA,  mas da 
maneira como está formatado, não contempla as necessidades de nossas agroindústrias. Também 
sabíamos que havia divergências entre os membros do GTI, e como precisamos reunir esforços 
para incluir nossas sugestões, algumas já encaminhadas ao Grupo, enviamos o ofício 010/2005, 
com  duas  questões,  abaixo  transcritas,  a  fim  de  protocolarmos  sua  visão  diante  de  suas 
dificuldades, bem como as suas sugestões e proposições. 

1) Quais  são  os  principais  problemas,  dificuldades  e  desafios  enfrentados  pelas 
agroindústrias familiares no nosso Estado? 

2) Quais são as políticas e medidas de apoio que devem ser implementadas para 
incentivar e fortalecer o setor de agroindústrias?

Agradecemos  às  Entidades  que  nos  responderam,  por  toda  a  parceira  e  troca  de 
informações, que foram de grande valia para a elaboração deste trabalho. 

4.1. RESPOSTA DA FETAG:

Agroindústrias Familiares: entraves e reivindicações

Considerações sobre os  entraves  que dificultam a 
dinâmica operacional das agroindústrias familiares.

Em resposta à solicitação que nos foi  encaminhada,  o presente documento, tem como 
objetivo  agrupar  os  distintos  aspectos  que  na  percepção da  Federação  dos  Trabalhadores  na 
Agricultura no Rio Grande do Sul (FETAG/RS) resultam em dificuldades ao desenvolvimento 
das agroindústrias da agricultura familiar. Complementarmente, são apresentados os aspectos que 
a  Federação  considera  importante  serem  implementados  como  forma  de  potencializar  o 
desenvolvimento destas iniciativas produtivas. 

O  principal  grupo  de  entraves  que  atualmente  dificulta  o  desenvolvimento  das 
agroindústrias  familiares  relaciona-se  ao  aspecto  legal.  Os  condicionantes  da  legislação  que 
circundam  a  implementação  de  estratégias  de  agroindustrialização  permeiam  aspectos  da 
legislação  sanitária  animal/vegetal,  ambiental,  fiscal/tributária  e  previdenciária,  ou  seja,  um 
amplo  aparato  de  normas  e  leis  cujas  interfaces  e  implicações  condicionam  a  dinâmica 
operacional das agroindústrias. Destacamos nesse sentido os seguintes aspectos: 

a) A estrutura atual do serviço de inspeção no país, o qual divide o controle da qualidade 
dos alimentos de acordo com o tipo de matéria-prima principal, ou seja, animal ou vegetal. Dessa 
forma, para a fiscalização dos produtos de origem animal tem-se o Serviço de Inspeção Sanitária, 
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ligada aos órgãos da agricultura nos âmbitos municipal, estadual e federal1. Para os produtos de 
origem vegetal tem-se instituído o Serviço de Vigilância Sanitária, ligado aos órgãos da saúde das 
três instâncias governamentais. 

Tal  divisão do sistema de inspeção – municipal,  estadual  e  federal  –  se  por  um lado 
permitiu  a  aproximação  dos  estabelecimentos  agroindustriais  e  os  órgãos  responsáveis  pela 
inspeção,  por  outro  passou  a  restringir  a  comercialização  dos  produtos  fiscalizados  às  suas 
respectivas áreas de abrangência – município, estado e país. Essa estrutura implica numa lógica 
incoerente de orientação dos sistemas de inspeção decorrente da relação nem sempre harmoniosa 
e complementar das instâncias de fiscalização. Somem-se ainda os elevados custos de manter-se 
essas  diferentes  estruturas  de  fiscalização  (profissionais,  veículos,  administração)  onde 
recorrentemente  um  sobrepõe  a  função  de  outro.  Esses  impasses  suscitam  uma  série  de 
imprecisões sobre a quem recorrer e quais os passos a serem seguidos para a legalização de 
agroindústrias de agricultores.

Outro  aspecto  criticado  neste  sistema  é  a  elevada  exigência  em  instalações  (salas, 
dimensões das construções) e equipamentos exigidos em se tratando de obter a liberação para 
comercialização  intermunicipal  ou  estadual  de  produtos  processados  por  agroindústrias 
familiares. O contra-argumento a este fator é o de que produtos com os mesmos padrões de 
qualidade sanitária ou superior aos de grandes plantas industriais podem ser obtidos a partir de 
instalações de porte menor. 

Assim, reivindica-se a necessidade de flexibilização da legislação que vincula qualidade 
com o tamanho do empreendimento,  passando a  considerar  a  variável  processo de produção 
como a principal.

As  proposições  da  FETAG/RS  em relação  a  este  grupo  de  problemas  consistem no 
seguinte:

• Em se mantendo a estrutura atual de inspeção sanitária, defende-se a alteração do Art. 
4°  da  Lei  n°  1.283,  de  1950,  possibilitando  que  os  produtos  de  agroindústrias 
familiares  inspecionados  pelos  Serviços  de  Inspeção  Municipal  possam  ser 
comercializados  no  município  de  origem e/ou  intermunicipalmente.  No  entanto,  a 
Federação  entende  que  este  processo  deve  se  dar  concomitante  a  um trabalho  de 
qualificação e padronização dos Serviços de Inspeção Municipal, assegurando padrões 
básicos de qualidade que não ofereçam riscos à saúde dos consumidores, mas flexíveis 
a  ponto  de  permitirem  a  preservação  dos  atributos  característicos  (sabor,  aroma, 
textura, composição, etc.) dos produtos das diferentes regiões do Estado;

• Em se  criando  uma nova  estrutura  de  inspeção,  rompendo  com o  atrelamento  às 
instâncias  governamentais:  federal,  estadual  e  municipal,  defende-se  a  criação  de 
níveis diferenciados de exigências sanitárias de acordo com a escala de produção dos 
empreendimentos.  Objetiva-se  com  isso  criar  condições  diferenciadas  ao 
desenvolvimento de agroindústrias familiares e potencializar seu crescimento.

b) No tocante à legislação ambiental, os principais entraves em relação a este aspecto 
relacionam-se com a morosidade do processo de legalização, ao número e ao valor das taxas 
cobradas pelos responsáveis técnicos pelas Licenças Prévia, de Instalação e de Operação.

1 Respectivamente: Serviço de Inspeção Municipal (SIM); Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e Serviço de Inspeção 
Federal (SIF).
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As  proposições  da  FETAG/RS  em relação  a  este  grupo  de  problemas  consistem no 
seguinte:

• Isenção  das  taxas  referentes  ao  licenciamento  ambiental  das  agroindústrias, 
independente  da  matéria-prima  processada,  cujos  proprietários  sejam 
comprovadamente agricultores familiares.

c) Outro  grupo  de  entraves  legais  ao  desenvolvimento  das  agroindústrias  remete  à 
legislação  fiscal/tributária.  Nesse  caso  o  marco  institucional  existente  demanda  que,  para 
comercializar  seus  produtos  de  forma  regular  perante  o  fisco,  toda  agroindústria  deve  ser 
registrada junto à Secretaria da Fazenda. 

Com o Decreto n° 40.248 de 17 de agosto de 2000 e a Instrução Normativa DRP n° 
039/00 ficou autorizada a comercialização dos produtos das agroindústrias através da emissão de 
nota do Bloco de Produtor Rural, logo, sem a necessidade de constituição de pessoa jurídica. Para 
isso,  exige-se  que  os  agricultores  proprietários  das  agroindústrias  estejam  devidamente 
cadastrados na Secretaria da Fazenda do estado como microprodutores rurais e produzam 100% 
da matéria-prima por eles agroindustrializadas. 

O problema em relação a este aspecto é o de que em se tratando de agroindústrias de 
derivados de origem vegetal, os órgãos sanitários tem exigido para expedição de alvará sanitário 
cópia  do  cartão  CNPJ  da  empresa/agroindústria.  Ocorre,  portanto,  um  conflito  entre  o  que 
estabelece a legislação em vigor e o que exige a vigilância sanitária.

As  proposições  da  FETAG/RS  em relação  a  este  grupo  de  problemas  consistem no 
seguinte:

• Continuidade da liberação para comercialização dos produtos agroindustrializados via 
nota de bloco de produtor rural;

• Dispensa  de  apresentação  de  CNPJ  para  obtenção  de  alvará  sanitário  junto  à 
Vigilância  Sanitária  para  as  agroindústrias  familiares  que  processam  produtos  de 
origem vegetal.
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4.2. RESPOSTA DA FAMURS:

Prezado Deputado Heitor Schuch! 

Ao saudá-lo cordialmente vimos através deste, expor a Vossa Senhoria algumas sugestões, para a 
alteração da regulamentação da Lei 9712/98. 

 Art.26 
Parágrafo. 4º . São membros natos da Câmara Técnica de Defesa Agropecuária do Conselho 
Nacional  de Política Agrícola: 
l -  O Secretário  de Defesa Agropecuária, que será o Secretário Executivo 
ll - dois diretores de Programa da Secretaria de Defesa Sanitária 
(sugestão p/ inclusão ) lll -  um representante  da Defesa Sanitária do Estado 
( sugestão p/ inclusão) lV - um representante da Defesa Sanitária do Município 

Parágrafo. 6º O Comitê Executivo da Saúde animal terá no máximo 10 membros (sugestão 12 
membros), sendo membros natos: 
Sugerimos além dos 6  membros natos já  indicados pela Instância Superior, a inclusão de mais 3 
membros da Instância Intermediária e 3 membros da Instância Local. OBS: para que a Instância 
Superior não tenha sempre a maioria, tendo assim maior  paridade 

Parágrafo. 8º  O Comitê Executivo  de Sanidade  Vegetal terá no máximo 10 membros (sugestão 
12 membros), sendo membros natos: 
Sugerimos além dos 6 membros natos  já indicados pela Instância Superior, a inclusão de mais 3 
membros da Instância Intermediária  e 3 membros da Instância Local. OBS: para que a Instância 
Superior  não tenha sempre maioria, tendo assim maior paridade 

Art. 28.   Incluir com a no final da redação : 
Com a participação das Instâncias Intermediárias e Locais. 
Art. 29.  Incluir no final da redação: 
- Mediante termo de cooperação. 
Art. 51. Incluir no final da redação: 
- Mediante termo de cooperação 

Art. 55 As autoridades competentes nas Instâncias Locais (incluir Instância Central e 
Intermediária) devem garantir  a imparcialidade, qualidade e coerência dos controles oficiais. 

Art.93  O ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  institucionalizará  o Comitê 
 Nacional de Inspeção Animal, O Comitê Nacional de Inspeção Vegetal e Comitê Nacional de 
Fiscalização de Insumos, que atuarão como órgãos  consultivos às autoridades competentes , e 
serão formados com a participação de representantes do governo (incluir com representantes dos 
 3  Governos: Federal, Estadual e Municipal), setor produtivo e sociedade civil. 
 Parágrafo.. 3º A Instância Central e Superior (incluir , em conjunto com as Instâncias 
Intermediárias e Locais) definirão as normas de funcionamento dos Comitês, constituição, 
programas de capacitação, treinamento , hierarquia e competências específicas. 
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Parágrafo  6º, 7º e 8º  - Os Comitês  de Inspeção Animal, Vegetal e insumos> 
 Terão cada um 6 membros natos, 3 da Instância Central (incluir 1 membro da Instância 
Intermediária e 2 da Instância Local). 
 Art. 94. Como parte do sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, e coordenados 
pela Instância Central (incluir, em conjunto com as Instâncias Intermediárias e Locais).....segue o 
que diz o regulamento. 
Art. 98 São competentes para realizar a fiscalização que trata deste regulamento  e a Lei 7889/89: 

MAPA - SIF 
SAA -   SISPOA 
Secretarias Municipais da Agricultura -  SIM 
OBS: ESTE ARTIGO É O GRANDE PROBLEMA, POIS LIMITA A 
COMERCIALIZAÇÃO SOMENTE DENTRO DA ÁREA  ESTABELECIDA. 

Art.  101;102;103;104;105 e 106   --- Instância Central define tudo ou seja tudo passa por ela 
Sugestão: Descentralizar mais. Segue em anexo o modelo de regulamentação que onde foram 
feitas as observações acima: 

RESPOSTA AO QUESTIONÁRIO FORMULADO: 

1) As principais dificuldades das agroindústrias são: 
- Falta de pessoal para inspeção 
- Linha de Crédito com maior valor individual, aumentando um pouco o prazo(PRONAF) 
Agroindústria) 
-  Impostos muito altos 
- Os  que possuem SIM, não podem comercializar fora do município - É  UM GRANDE 
PROBLEMA. 

2) Sugestões para melhorar a situação das Agroindústrias: 
- Redução de impostos 
- Ampliação de Linhas de Financiamentos 
- Ampliação da comercialização  de produtos inspecionados pelo  SIM 
- Mais pessoal para  fazer inspeção 
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4.3. RESPOSTA DA EMATER:

GP/Of. N.º 681-05 Porto Alegre, 28 de setembro de 2005.

Senhor Deputado:

 Ao cumprimentá-lo, reportamo-nos ao seu Ofício 010/2005, de 6 de 
setembro do corrente ano, no qual solicita a visão desta Instituição no que diz respeito a 
situação das agroindústrias do Estado.

 O  assunto  mereceu  nossa  atenção  e,  anexo,  encaminhamos 
trabalho da nossa área técnica que versa sobre o assunto em questão.

 Certos de termos atendido sua solicitação, subscrevemo-nos.

 
Atenciosamente,

 

Caio Tibério da Rocha,
Presidente da EMATER/RS e
Superintendente Geral da ASCAR.

Ao Excelentíssimo Senhor Heitor Schuch,
DD. Deputado Estadual, 
Assembléia Legislativa, 
NESTA CAPITAL.

ASVI/RCL

54



PRINCIPAIS PROBLEMAS, DIFICULDADES E DESAFIOS ENFRENTADOS PELAS 
AGROINDUSTRIAS FAMILIARES NO ESTADO:

Apresentamos,  de forma resumida alguns tópicos que,  de uma forma ou de 
outra, podem ser considerados críticos para o desenvolvimento de pequenas agroindústrias em 
nosso Estado: 

1− Organização da Produção e dos Produtores   – 
Ainda que de forma distinta conforme a região do Estado,  os produtores preferem trabalhar 
de forma individual à coletiva e quando necessário o fazem muitas vezes com objetivo de 
obter o crédito necessário para o financiamento da obra. Prevalece no entanto como projeto 
individual.  Dali  a  fragilidade  de  se  manter  como  grupo  e  a  necessidade  do  seu 
acompanhamento. Da mesma forma  idéia de que na agricultura familiar a matéria-prima tem 
que ser predominantemente de produção própria,  leva ou a empreendimentos de pequena 
escala, muitas vezes não alcançando o ponto de equilibro necessário à sua sustentabilidade, 
ou a enfrentar problemas de ociosidade por falta de matéria-prima, principalmente em caso de 
quedas de safra, e , ainda enfrentar as dificuldades de comercialização impostas pelo volume 
reduzido de produção.

2− Acesso ao Crédito  
Apesar  dos  progressos  verificados,  os  produtores  que  demandam  crédito  para  sua 
agroindústria  , continuam tendo dificuldades de informação e de burocracia  que envolve este 
tipo de operação. Principalmente com referencia à garantias e limites de crédito, geralmente 
insuficiente quando se trata de empreendimentos de produtos de origem animal, relacionado 
com legislação sanitária. Considerar também que as dificuldades são crescentes com relação 
ao Capital de Giro, tanto para aquisição de embalagens, como para as operações de rotina do 
empreendimento

3− Forma de organização do empreendimento
Considerando  que  para  registro  de  alguns  empreendimentos  é  exigido  apresentação  de 
contrato social, inscrição estadual, CNPJ, etc., somado às dificuldades impostas na prática da 
comercialização com Nota do Produtor (quando permitido), pelo comercio formal, e a relação 
com a questão da aposentadoria especial dos produtores rurais, e a exigência de no mínimo 20 
associados para a formação de uma cooperativa , faz com que um ou mais desses fatores 
apresente dificuldades consideradas insuperáveis pelos produtores

4− Aspectos relacionados com a legislação:
Sanitária -  O nível de exigências para implantação e registro leva a que o investimento se 
torne  geralmente  incompatível com a realidade dos pequenos empreendimentos. A obtenção 
do  registro  faz  com que  o  ponto  de  equilíbrio  se  eleve  a  níveis  críticos,  trazendo como 
conseqüência uma fragilização econômica e financeira que podem comprometer seriamente o 
seu futuro, até mesmo como produtor rural. É necessário registrar também que nos moldes 
atuais está sendo muito lento, burocrático e oneroso, a obtenção e manutenção  de registro 
sanitário.

Ambiental –  Os produtores estão conscientes da necessidade da preservação ambiental e se 
predispõem  a  investir  num  sistema  de  tratamento  do  resíduo.  O  que  geralmente  não 
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conseguem é enfrentar e  sustentar toda a burocracia e taxas que lhes são impostas para o 
registro. É necessário considerar também que na carona muitas vezes vem a exigência de 
contratação  de  profissionais   que  em número  muitas  vezes  supera  o  próprio  numero  de 
funcionários da empresa, quando  somado com as  demais demandas de outros segmentos 
legais.

Tributário, Previdenciário, Contábil –  Já abordado na questão dos registros CNPJ, e na 
questão da Aposentadoria Especial, uma questão de fundamental importância na tomada de 
decisão do produtor no momento de iniciar um empreendimento agroindustrial

5− Pesquisa, tecnologia de processamento e equipamentos -  Ainda que o produtor geralmente 
conheça  minimamente  o  processo  de  transformação,  é  necessário  entender  que  ele  está 
entrando  em  uma  nova  dimensão,  com  novos  produtos,  novas  matérias-primas,  novos 
mercados etc..  Em termo de pesquisa para pequena produção apesar  do esforço que está 
sendo feito por unidades de ensino e pesquisa, ainda é insuficiente e de difícil acesso, tanto 
para  nível  de  produtos  como,  principalmente  para  equipamentos  adequados  à  pequena 
produção

6− Assistência Técnica – A Assistência Técnica  ao produtor neste novo empreendimento é de 
fundamental  importância.  Atualmente  a  Emater,  unidades  de  Ensino,  e  outras  entidades 
prestam assistência, porém em níveis que não atendem a totalidade da demanda. A Emater 
está  montando uma rede de Centros de Treinamento, na perspectiva de que possa qualificar 
tanto  seus  técnicos  como  principalmente  produtores  e  técnicos  relacionados  com  os 
empreendimentos agroindústrias  em atividades de transformação, de controles de qualidade e 
de gestão do empreendimento. A meta é a de que cada agroindústria tenha no mínimo uma 
pessoa passado por um curso num dos Centros de Treinamento 

7− Apoio à Comercialização –  Talvez seja  a área que mais tem tido apoio,  principalmente 
através de incentivos à participação em feiras e eventos. Falta no entanto uma divulgação 
maior, de forma institucional, com uma marca  coletiva, que vise beneficiar todas as pequenas 
agroindústrias que preencham as características da agroindústria familiar. Com as mudanças 
na legislação sanitária , onde se amplia o âmbito de comercialização é sem dúvida um grande 
passo. Mas não devemos esquecer que as mudanças na lei deverão ser acompanhadas pode 
medidas  inseridas  nos  Regulamentos  e  nas  Normas   compatíveis  com  as  demandas  das 
pequenas agroindústrias.

56



POLITICAS PÚBLICAS E MEDIDAS DE APOIO QUE DEVEM SER 
IMPLEMENTADAS PARA INCENTIVAR E FORTALECER O SETOR 
AGROINDUSTRIAL

1- Instituição  de  um  Programa  Permanente  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  da 
Agroindústria,  com  uma  estrutura  capaz  de  propor  políticas  e  diretrizes, 
estabelecer metas e exercer uma coordenação e controle das ações estabelecidas 
pelo Programa.

2- Propor e acompanhar estudos e mudanças na legislação atinente  ao setor  da 
pequena e média agroindústria. No aspecto Sanitário acompanhar as mudanças 
propostas  na  legislação;  no  Ambiental  a  dispensa  de  licenciamento  ou  sua 
descentralização para agroindústrias  cuja atividade sejam de pequeno impacto 
ambiental  ou  ainda  a  renovação  do  licenciamento  coletivo;  no  aspecto 
Previdenciário  a  manutenção  dos  benefícios  atuais  para  os  produtores  que 
transformem  sua  própria  matéria-prima;  no  Tributário  propor  medidas  que 
propiciem  condições  para  que  possam  instituir  o  empreendimento  e 
comercializar sua produção de formas a atender exigências legais e manter os 
benefícios previdenciários 

3- Apoiar instituições de ensino, pesquisa e assistência técnica direcionadas para 
pequena e média agroindústria

4- Propor recursos para campanhas de divulgação da Agroindústria Familiar  
5- Incentivar as agroindústrias na participação em feiras e eventos
6-  Buscar ou colocar recursos financeiros e disponibilizá-los.
7- Fortalecer  estudos  e  medidas  de  apoio  ao  Desenvolvimento  do  Setor 

Agroindustrial,  direcionado  para  agroindústrias  já  em  funcionamento, 
principalmente  de  Pequeno  e  Médio  Porte,  independente  da  sua  forma  de 
organização.
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4.4. RESPOSTA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DO RS: 
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5. PESQUISA FAMURS
A FAMURS está em fase de conclusão de uma pesquisa que foi realizada nos 

municípios do Estado do Rio Grande do Sul sobre o S.I.M. – Serviço de Inspeção Municipal, 
cujos dados parciais apresentamos, com a autorização da entidade:

Total de municípios: 496

TOTAL DE MUNICÍPIOS QUE 
RETORNARAM 482 97%

MUNICÍPIOS com S.I.M 187 39%

MUNICÍPIOS sem S.I.M. 295 61%

Com  base  nos  resultados  desta  pesquisa,  constatamos  a  necessidade  de  se 
promover um amplo debate com os municípios,  a fim de que todos possam implantar o S.I.M. de 
maneira unificada e qualificada. 

6. AUDIÊNCIA PÚBLICA E O GRUPO DE 
TRABALHO INTERMINISTERIAL 

O Ministério de 
Desenvolvimento Agrário 

(MDA) elaborou uma proposta 
de projeto de lei que cria o 

Sistema Único de Fiscalização 
Sanitária (SUFIS), com o 

objetivo de eliminar os entraves 
burocráticos enfrentados pelas 
agroindústrias de pequeno e 

médio porte do país, 
provocando uma demanda no 
Governo Federal, para análise 

do assunto e, através da Portaria 
Interministerial nº 220, de 29/março/2005 foi instituído um Grupo de Trabalho com a finalidade 

de estabelecer diagnóstico e apresentar propostas para aperfeiçoar as atividades de inspeção, 
fiscalização e controle dos produtos de origem animal e vegetal destinados ao consumo humano. 

O grupo foi coordenado pela Casa Civil da Presidência da República e era composto por 
representantes do MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do MDA - 
Ministério do Desenvolvimento Agrário; do Ministério da Saúde, através da ANVISA; e do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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Os membros deste Grupo de Trabalho Interministerial - GTI, a nosso convite, 
estiveram presentes na audiência pública realizada por esta Subcomissão, no dia 1º de agosto de 
2005, para apresentar o projeto de decreto que regulamenta a lei nº 9.712/1998 e alteração da Lei 
Federal 7.889/89. Diversas entidades se fizeram representar nesse evento, tais como: FETAG, 
EMATER,  Projeto  COOEPERANÇA,  FETRAF-SUL,  STRs  -  Sindicatos  de  Trabalhadores 
Rurais, FAMURS, CONSEMA, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretária da Saúde, 
UERGS, UNIVATES, MAPA- Superintendência do RS, MDA-RS, SIA– Sindicato da Indústria 
de Alimentos, Associação dos Fiscais Federais Agropecuários e, também, com a presença de 
diversos agricultores familiares, secretários e prefeitos municipais. Destacamos ainda, a presença 
dos  Deputados  Marquinho  Lang  e  Jerônimo  Goergen,  membros  desta  Subcomissão  e  de 
representantes de Deputados. 

O  Deputado  Federal  Beto  Albuquerque,  também 
presente  à  Audiência Pública,  disponibilizou seu Gabinete,  em 
Brasília,  para  o  encaminhamento  de  todas  nossas  iniciativas 
referentes  à  luta  e  proteção  da  agroindústria  e  cumprimentou 
nossa iniciativa para a realização desta Audiência Pública, pois 
acredita que permitirá o compartilhamento das distintas visões. 
“Acho que o  principal  gargalo  desse  debate é  o  da visão  de 
produtos  de  exportação,  por  conta  das  regras  que  são  muito 
rigorosas em nível internacional. Esse tema precisa ser vencido.  
Precisamos  descentralizar  e  democratizar  essa  política  de 
inspeção. É preciso que o Brasil compreenda o que está em jogo 

ao fazer isto: a viabilização de agregação de valor à nossa pequena propriedade rural, que sabe  
fazer tão bem quanto a grande propriedade, e à nossa agroindústria, que tem tanta competência  
e capacidade quanto a grande indústria da produção de alimentos...”

O Sr. Darci Bertoldo, também da Casa Civil da Presidência da República, disse 
que “existe uma discussão que é antiga em relação a esse tema. É um problema que vem sendo  
debatido pelos diversos segmentos da sociedade, pelas representações de classe, pela sociedade 
organizada. É um problema que, no âmbito do Legislativo do Rio Grande do sul, está sendo  
apresentado para que se  reflita  sobre  ele.  Temos posições  e  iniciativas  que já  ocorreram e 
outras que poderão vir a ocorrer. No âmbito do Governo Federal, temos essa iniciativa, que foi  
a constituição desse grupo, com essa missão de fazer o diagnóstico e de formular propostas. O  
gruo, por si só, não tem autoridade para esgotar a discussão. Ele levantará as possibilidades e  
sugestões... Estamos anotando tudo e estamos preocupados em sentir e perceber quais são os  
aspectos que mais ressaltam aquilo que é a essência da necessidade da demanda, do problema e  
do que é preciso que se faça para que se atendam essas demandas.” 
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O Sr. Ivanildo Tjara Franzosi,  da Casa Civil 
da Presidência da República, representando o Coordenador do 
Grupo de Trabalho Interministerial, Sr. Érico Feltrin, destacou: 
“Como o trabalho do grupo ainda não foi concluído, vejo a  
importância de escutá-los.  Os senhores podem e devem nos  
ajudar a chegarmos às propostas finais do grupo, para que 
realmente  atinjamos  um  ponto  de  cooperação  para  o  
desenvolvimento da agroindústria familiar.” 



O Sr. Herlon Almeida, Assessor Especial do MDA - Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, apresentou os principais motivos que levaram 
o MDA a buscar  as  alterações na legislação,  mencionando alguns dos 
pontos em que estão se centrando e que sejam estruturantes para uma 
nova legislação e “que venha a atender, de forma integral, aqueles itens  
apontados aqui pelo Deputado Heitor Schuch.” ...“Hoje, entendemos que 
o grande gargalo no processo é a lei nº 7.889, de l989. Ela se vincula a  
uma legislação de 1950, mas praticamente instaurou no País a limitação 
da  circulação  das  mercadorias  e,  portanto,  o  consumo  em  nível  de  
Município,  Estado  e  União,  ao  estabelecer  que  aquilo  que  é 
regulamentado, fiscalizado e licenciado em um Município só vale dentro 
das fronteiras daquele município, e da mesma forma para os Estados e a 
União.” 

A seguir, a apresentação:
“A Lei nº 7.889/89 limita a área de comercialização dos produtos, segundo a  

competência do serviço de inspeção:
Ø Serviço de Inspeção Federal (MAPA) – sem restrição de área de comércio;
Ø Serviços de Inspeção Estaduais – comércio restrito a área do respectivo  

estado;
Ø Serviços de Inspeção Municipais – comércio restrito a área do respectivo 

município.
Ø Legislação centrada em grandes instalações e equipamentos, implicando 

grande custo em investimento;
Ø Muita  burocracia,  exigência  em  documentos,  falta  de  informações  e  

demora  no  processo,  implicando  altos  custos  para  o  registro  de 
estabelecimentos, rótulos e produtos;

Ø Sobreposição  e/ou  conflitos  e/ou  indefinição  de  competências  entre  os  
órgãos da Agricultura e da Saúde e esferas administrativas;

Ø Processos  de  regulamentação e/ou  normatização sem a participação de  
representantes da sociedade civil, consumidores, agricultores, cientistas e  
com pouca transparência.

Conseqüências:
Ø Elevado  número  de  pequenas  agroindústrias  sem  acesso  ao  serviço  de  

inspeção – RS 60,4%; SC 79%; Região do Setentrião Paranaense 93,3%.
Ø Elevado índice de alimentos não inspecionados;
Ø Dificuldades  para  implantação  e  legalização  de  novas  pequenas 

agroindústrias.
Princípios norteadores de uma nova Legislação Sanitária:

Ø preservação da saúde humana;
Ø preservação do meio ambiente; 
Ø não representar entraves /  obstáculos para a implantação / legalização de  

pequenas agroindústrias.”
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O Sr. Marcelo Bonnet, Diretor DIPOV, do MAPA – Ministério da Agricultura, 
Pecuária  e  Abastecimento,  afirmou  que:  “O 
agronegócio  brasileiro  representa  40%  do  nosso 
PIB.  Isso  é  algo  importante.  Sabemos  que  o 
agronegócio, fundamentalmente, pagou as contas do  
Brasil com o superávit de 104 bilhões de reais, no  
ano  passado”...  “Qual  a  importância  do 
agronegócio? A importância de inclusão social  do 
agronegócio é premente, pois sabemos que a cadeia 
vitivinícola  no  Rio  Grande  do  Sul  envolve  17  mil  
famílias”...  “A  questão  econômica  e  social  é 
premente nessa situação...” . 

Logo  após,  fez  uma  apresentação  sobre  o  anteprojeto  de  decreto  que 
regulamenta a Lei nº 9.712, de 20 de novembro de 1998. 

No  anteprojeto  apresentado  pelo  MAPA,  com  mais  de  300  artigos  e  que 
mantém as estruturas já existentes, constatamos que o art. 112 não contempla de forma objetiva a 
possibilidade da livre comercialização, pois mantém a atual estrutura hierarquizada e burocrática 
de fiscalização e inspeção, mudando apenas a sua nomenclatura, permitindo que as agroindústrias 
continuem a comercializar através do S.I.M – Serviço de Inspeção Municipal (SOMENTE NO 
SEU MUNICÍPIO), CISPOA – Coordenadoria de Inspeção Industrial de Produtos de Origem 
Animal (PARA COMÉRCIO REGIONAL) E S.I.F – Serviço de Inspeção Federal (COMÉRCIO 
NACIONAL E INTERNACIONAL). 

A Sra. Ana Virgínia Figueiredo, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
destacou o aspecto de que a ANVISA tem apontado sobre a 
necessidade de racionalizar os recursos públicos no que diz 
respeito  ao  controle  sanitário  de  alimentos.  “É  uma  ação 
dicotomizada.  Ela  traz  dificuldades  para  qualquer  tipo  de 
setor,  seja  o  agropecuário,  o  agroindustrial,  a  pequena 
empresa, a média empresa, porque eles têm de atender a dois  
senhores,  dependendo  dos  produtos  que  decidem  fabricar.  
Essa é  a realidade.  A ANVISA também tem essa demanda.  
São  regras,  as  vezes,  diferentes.  Isso  implica  custos,  gera 

dificuldades para o setor atender às exigências legais.”
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Na  oportunidade,  o  Deputado  Heitor 
Schuch fez a apresentação desta Subcomissão e a entrega, 
ao Grupo de Trabalho, das alterações sugeridas pelo setor 
e levantadas até àquela data. 

Nesse  encontro,  constatamos  as 
divergências  existentes  entre  seus  integrantes.  O  MDA 
apresentou  uma  proposta  mais  de  acordo  com  as 
necessidades  das  pequenas  agroindústrias.  Já  o  MAPA, 
apresentou um projeto que não atende ao pleito da grande 
maioria. 

Nos dias 12 e 13 de setembro, viajamos a Brasília, juntamente com o Presidente 
da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, Deputado Elvino Bohn Gass, e com o 
Deputado  Ivar  Pavan,  membro  desta  Subcomissão,  encaminhando  as  reivindicações  dos 
agricultores familiares e entregando ofícios (anexos a este Relatório) à Ministra-Chefe da Casa 
Civil, Sra. Dilma Rousseff, ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sr. 
Roberto Rodrigues, ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, Sr. Miguel Rossetto e ao Deputado 
Federal, Sr. Ronaldo Caiado - Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento  Rural  da  Câmara  Federal,  solicitando  a  suspensão  da  consulta  pública  do 
anteprojeto de decreto que regulamenta a  Lei nº 9.712, de 20 de novembro de 1998 e instituída 
pela Portaria n º 351 do MAPA, o qual não contempla as necessidades das agroindústrias do 
nosso  Estado.  Na  ocasião,  encaminhamos  o  resumo  das  proposições  colhidas  por  esta 
Subcomissão.  Também estavam presentes,  representantes  da  FETAG,  da  FETRAF e  da  Via 
Campesina. 

Com muita satisfação, recebemos a notícia  de prorrogação por 45 dias, a partir 
de  16/09/2005,  do  prazo  consignado  para  a  referida  consulta  pública  –  Portaria  nº  378,  de 
14/09/2005 do MAPA. Estaremos atentos, o tema deverá ser amplamente discutido, através de 
audiências públicas com os segmentos da sociedade interessados no tema e também, a fim de 
garantirmos a inclusão de nossas proposições nessa regulamentação. 
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7. Projeto de Lei nº 1.142/2003

Durante  as  reuniões  realizadas  pela  Subcomissão  da  Agroindústria,  foi 
questionada a oportunidade de aprovar-se o Projeto de Lei nº 1.142/2003, do Deputado Federal 
Darcísio Perondi, que tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília. Para isso, foi instituído um 
grupo de trabalho para o estudo. O grupo foi formado por:

Ø Tarcísio Minetto (Gab. Dep. Heitor Schuch)
Ø Ricardo Gutierres Oliveira (Comissão de Agricultura, Pecuária da ALRS)
Ø João Luis Bogorni (FAMURS)
Ø Mauri J. Pagliosa  (Secretário Desenvolvimento Econômico de ERECHIM)

Cabe salientar,  que esse projeto foi elaborado com a colaboração de diversas 
entidades, tais como a FAMURS e a FETAG e foi encaminhada à bancada gaúcha na Câmara 
Federal,  tendo  sido  escolhido  o  Deputado  Nelson  Marchesan  para  apresentá-lo.  Com o  seu 
falecimento, o projeto foi arquivado e por demanda da FAMURS, foi novamente encaminhado à 
bancada de deputados do RS, sendo desta vez escolhido para reapresentá-lo, o Deputado Darcísio 
Perondi. 

Esse  grupo,  em  suas  reuniões,  concluiu  que  o  projeto  interessa  às 
agroindústrias do Rio Grande do Sul, principalmente no que diz respeito à intermunicipalização 
do comércio e adicionamos, então, o nosso apoio para a sua aprovação e nos fizemos representar 
nos debates promovidos pela FAMURS, para tratar desse assunto.

No dia  13/09/2005 participamos  de  uma audiência  pública  da  Comissão  de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara Federal, em Brasília, 
para o debate desse Projeto de Lei, que altera o art. 4º da Lei nº 1.283, de 1.950, acrescentando a 
comercialização intermunicipal de produtos, que é a principal reivindicação das agroindústrias. 
Na ocasião,  foi  entregue  ao  presidente  da  Comissão,  Deputado Ronaldo  Caiado,  o  ofício  nº 
014/2005,  encaminhando  as  sugestões  e  proposições  que  devem  constar  na  alteração  da 
legislação vigente. 
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8. A EXPOINTER

Foi  com  muita  satisfação  que  visitamos  os  pavilhões  da  maior  Feira 
Agropecuária  da  América  Latina,  principalmente  pela  conquista  do  Pavilhão  Definitivo  da 
Agricultura Familiar no Parque Assis Brasil, onde pudemos conferir a diversidade de produtos 
fabricados em nossas cidades e de um setor que responde por mais de 50% dos alimentos que vão 
à mesa dos brasileiros. 

Por um acordo entre os entes envolvidos e através da Portaria da Secretaria da 
Saúde  nº  357,  de  16/08/2005,  assinada  em  conjunto  com  a  Secretaria  de  Agricultura,  as 
agroindústrias  que  possuíam  o  S.I.M  obtiveram  autorização  para,  em  caráter  excepcional, 
exporem e venderem seus produtos dentro de Parque de Exposições. 

Durante a EXPOINTER, foram realizados diversos seminários, dentre eles o 
organizado pela FETAG-RS, sobre a “Organização da Produção”, ao qual estivemos presentes e 
apresentamos o andamento dos trabalhos  desta  Subcomissão,  as  proposições  apresentadas  ao 
GTI- Grupo de Trabalho Interministerial  (também presentes ao Seminário) e colhemos novas 
sugestões, acrescentadas a esse relatório. 

Também  participamos  do  debate  promovido  pela  FETRAF-Sul  sobre 
“Legislação Sanitária e a Agroindústria Familiar”, onde os agricultores familiares reivindicam a 
mudança  urgente  da  legislação  que  dificulta  a  formalização  e  o  desenvolvimento  das 
agroindústrias. 
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9. AUDIÊNCIA PUBLICA EM SANTA MARIA - 
CONJUNTA COM A COMISSÃO DE 

AGRICULTURA DA ALRS
Por  demanda  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Rural  de  Santa  Maria  a 

Comissão  de  Agricultura,  Pecuária  e  Cooperativismo,  em  conjunto  com  a  Subcomissão  da 
Agroindústria, realizou, no dia 10/09/05, uma audiência pública naquele município, para tratar da 
temática  “Regionalização  do  S.I.M.  –  Serviço  de  Inspeção  Municipal  e  a  comercialização 
regional de produtos com inspeção local pelo S.I.M.”. 

Representantes do projeto COOESPERANÇA apresentaram o trabalho que está 
sendo desenvolvido na região de Santa Maria, onde a agroindústria está crescendo. Há mercado e 
matéria-prima. Relataram, ainda,  as dificuldades da agroindústria familiar e apoiam a liberação 
da comercialização regional e nacional, como forma de incrementar o setor. 
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10.O TRABALHO DA MULHER

Nas reuniões e visitas que fizemos no decorrer dos trabalhos da Subcomissão, 
nos deparamos com a grande participação e interesse das mulheres, seja como empreendedoras 
ou como parceiras no ramo da agroindústria familiar. 

No Rio Grande do Sul,  as  mulheres trabalhadoras  rurais  exercem um papel 
importante e fundamental nas atividades da agricultura familiar e na organização produtiva, com 
diversas experiências de sucesso como  empreendedoras. 

Com  capacidade criativa e de inovação, foram as verdadeiras guerreiras na 
resistência a um modelo de desenvolvimento rural excludente, praticado nos últimos anos .

Pesquisas mostram que, nos dias atuais, a mulher tem o poder de decisão e não 
depende mais dos homens, como em tempos passados. A presença das mulheres trabalhadoras 
rurais também está nas agroindústrias e são, muitas vezes, as responsáveis pelo trabalho, pela 
produção e pela distribuição dos produtos. 

Através de suas lutas e organização junto aos movimentos, seja nos sindicatos, 
nas associações ou nas cooperativas, conquistaram seu espaço, e podemos citar como exemplo, o 
PRONAF-Mulher, linha de crédito para o apoio financeiro de projetos específicos às esposas ou 
companheiras  dos  agricultores  familiares,  enquadrados nos  Grupos C,  D e  E,  sempre  que  o 
projeto técnico ou a proposta de crédito contemplar atividades agregadoras de renda com é o caso 
da agroindústria familiar.  

São várias as frentes de empreendimentos que podem ser implementadas na 
unidade produtiva da agricultura familiar, com complementação de renda da família, a partir do 
artesanato até outros processos de agregação de valor, tais como queijo, salame, conservas em 
geral, etc.
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11.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente,  pretendia-se  realizar  um  diagnóstico  geral  da  situação  das 
pequenas  agroindústrias  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  Para  tanto,  seria  necessário  um 
detalhado estudo sobre a cadeia como um todo, o que demandaria muito tempo, praticamente 
impossível de ser efetivado no período regimental de funcionamento desta Subcomissão. 

Em virtude da falta de dados mais concretos sobre o setor, julgamos procedente 
realizar ações como: reuniões com entidades, visitas às agroindústrias e audiências públicas para 
coleta de informações sobre os principais problemas, desafios e entraves que as agroindústrias 
familiares vêm enfrentando. 

Coletamos  uma  série  de  dados  e,  embora  não  sejam  absolutos  ou 
inquestionáveis,  evidenciam que a  agricultura  familiar  carece  de mudanças  urgentes  na atual 
legislação, principalmente na que trata da defesa sanitária e a urgente necessidade de criação de 
um sistema unificado. 

Partindo da premissa de que a sustentabilidade da agricultura familiar se dá com 
a  diversificação  de  atividades  rurais  que  impulsionam  o  desenvolvimento  local,  regional  e 
estadual, vê-se na agroindústria familiar  uma oportunidade de fomentar essa sustentabilidade. 
Mas  caso  sejam  mantidas  as  atuais  regras,  há  o  risco  real  de  sobrevivência  das  pequenas 
agroindústrias familiares em nosso Estado e no País. 

Na  atual  conjuntura,  com  base  na  política  praticada  tanto  pelo  Governo 
Estadual como pelo Governo Federal, as exigências em termos de legislação, tecnologia, tributos, 
taxas, continuidade de fornecimento e qualidade dos produtos, inibem o fomento desse setor. O 
ganho de produtividade, a melhoria na qualidade, o conhecimento de mercado para definição do 
tipo de produtos que serão ofertados, são fatores preponderantes para o estabelecimento de uma 
política de incentivo à agroindústria familiar. 

Hoje,  o  maior  limitante  de  investimentos  no  Brasil  são  os  tributos  sobre  a 
produção (o dobro da média mundial). Apenas com impostos sobre o valor agregado, IPI, ICMS, 
PIS, COFINS e demais encargos sociais, as empresas brasileiras pagam 29,01% contra 15,7% da 
média mundial. No preço final sobre determinados produtos, os tributos podem chegar a 83,7%, 
como é o caso da cachaça. No caso do vinho, no Brasil, a carga tributária varia entre 36% e 49%, 
dependendo do tipo de embalagem e também da base de cálculo (se pela base real ou pelo lucro 
presumido), na Argentina a carga tributária é de apenas 17%. 

Sabemos que a agroindústria familiar é uma alternativa importante e necessária 
para o  desenvolvimento e  é  fundamental  para a  permanência  de  milhares de agricultores  no 
campo.  A  grande  maioria  das  pequenas  agroindústrias  opera  com  estruturas  pequenas,  com 
plantas diferenciadas das grandes empresas, porém, são submetidas às mesmas regras, em termos 
de edificações e exigências. 

Há problemas de concepção, o que leva a juntar qualidade dos alimentos com a 
estrutura  física  da  agroindústria,  o  que  exige  grande  volume  de  recursos  em investimentos, 
inviabilizando grande parte das iniciativas. Uma observação a respeito é a de que em estruturas 
pequenas a freqüência com que as pessoas passam por um mesmo lugar é enorme, facilitando um 
maior cuidado com a higiene, ao contrário das estruturas grandes. Sabe-se que a qualidade hoje, é 
atestada mais pela confiança (produtor / consumidor) que pelo processo controlado. 

70



Dificultar  a criação e  funcionamento das pequenas agroindústrias familiares, 
geridas pelos agricultores, significa eliminar uma alternativa concreta para gerar trabalho e renda. 
A  agroindústria  familiar  é  diferente  do  modelo  agroindustrial  existente.  Ela  não  impede  a 
permanência  das  grandes  agroindústrias  tradicionais.  Apoiar  a  agroindústria  familiar,  é  uma 
forma de ampliar renda com apropriação de valor agregado pelos agricultores familiares, através 
da  diversificação  de  atividades.  Não  é  admissível  que  haja  tanta  burocracia  para  permitir  a 
comercialização de produtos entre os municípios ou até mesmo entre os estados do Brasil. 

Outro problema enfrentado pelos agricultores que desejam trabalhar em escala 
caseira, é a de encontrar equipamentos apropriados, que sejam pequenos, baratos e aceitos pela 
legislação. A legislação foi pensada para grande escala, mas deve ser pensada também, para as 
pequenas escalas.  É importante ressaltar que a agroindustrialização tem um grande potencial de 
inclusão social. Existem diferentes alternativas para essa agroindustrialização, mas emperram na 
legalização (questões previdenciárias e de tributos), que acabam descaracterizando os agricultores 
como agricultores familiares. 

Uma das premissas para a agroindústria receber o alvará da vigilância sanitária 
é  ter  CNPJ,  o  que  leva  a  criação  de  uma  microempresa  ou  cooperativa.  Teoricamente  o 
processamento de alimentos de origem vegetal não necessita de uma figura jurídica, mas há uma 
mistura,  um  equívoco  na  legislação,  pois  pede  a  nota  fiscal  para  produtos  processados, 
industrializados, não sendo válido as notas do bloco do produtor.

Outra dificuldade, é a de manter a produção de matéria-prima ao longo do ano, 
que talvez pudesse ser solucionada pela contratação de funcionários e compra de matéria-prima, 
mas seria um erro retirar o agricultor das atividades de agricultor para torná-lo industrial. 

Acreditamos que o trabalho desta Subcomissão poderá auxiliar na adoção de 
políticas públicas para solucionar os problemas que afetam gravemente o setor da agroindústria. 
E diante dos dados coletados, das demandas dos empreendedores familiares e das entidades que 
compõem o setor, julgamos procedente sugerir diretrizes, proposições e recomendações que, por 
certo,  poderão  impedir,  ou  pelo  menos  amenizar,  o  alto  índice  de  clandestinidade  e 
informalidade, gerando uma grande melhoria no fomento e no funcionamento das agroindústrias 
familiares no RS e no Brasil. 

Para a Subcomissão da Agroindústria ficou evidenciada a fragilidade de atuação 
do  CISPOA, diante da falta de uma estrutura adequada para atender todas as demandas exigidas, 
que  vão  desde  o  processo  de  licenciamento  até  o  processo  de  fiscalização.  Há  uma grande 
dificuldade em termos de infra-estrutura e carência de técnicos para responder as solicitações de 
serviços.  Com isso,  os  agricultores  familiares  ficam por  muito  tempo  sem a  documentação 
adequada, sem licenciamento, sem fiscalização e sem orientação. 

Esse  quadro  demonstra  que  não  dá  para  continuarmos  com  um  sistema 
deficiente ou fazendo de conta que estamos atendendo todos os preceitos de defesa sanitária, o 
que não se comprova na prática, seja pela falta de investimentos ou pela necessidade de mais 
aporte de recursos, a fim de aparelhar melhor a instituição.  

A seguir, com base nas reuniões, visitas e audiências realizadas, apresentamos 
as diretrizes, proposições e recomendações extraídas do trabalho desta Subcomissão: 
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DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES: 

1. MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E LIVRE COMERCIALIZAÇÃO DA 
PRODUÇÃO GERADA: 
Que seja alterada a legislação vigente, qualificando o serviço de defesa sanitária, unificando, 
integrando e padronizando procedimentos. A legislação atual é inadequada às agroindústrias 
familiares  e  às  de  pequeno  porte,  que  necessitam de  tratamento  específico,  dado  que  a 
produção é diferenciada das demais agroindústrias, mas as exigências de defesa sanitária são 
universais  para  qualquer  porte  ou  tamanho  das  unidades  produtivas,  refletindo-se  em 
investimentos  além  do  necessário  para  manter  o  padrão  mínimo  de  defesa  sanitária. 
Estabelecer também, normas sanitárias específicas para os produtos de fabricação artesanal. 
Que a comercialização da produção gerada no município seja livre e abrangente (dentro do 
território nacional). Que a liberação seja dada, no próprio município, através de um único 
órgão:  que  centralize  e  integre  todos  os  procedimentos  exigidos,  desde  o  registro  até  às 
orientações para o funcionamento, bem como para a fiscalização e inspeção. 
Que a idéia do sistema único de fiscalização e inspeção seja implantada com a agilidade 
necessária, sem os atuais entraves burocráticos e que esteja ao alcance de todo o agricultor, 
dentro do seu município, mas com livre comercialização: local, regional e nacional.  
Que o modelo de inspeção não tenha visão punitiva e nem estruturas paralelas e conflituosas. 
Uma das alternativas para a superação destes entraves, é a alteração do artigo 4º da  lei  nº 
1.283, de 1950, possibilitando que os produtos de agroindústrias familiares inspecionados 
pelo Serviço de Inspeção Municipal  possam ser comercializados  não só no município de 
origem, mas também, na região, no estado e no país. Outra possibilidade que se apresenta é a 
regulamentação  da  lei  nº   9.712/98  que  poderá  ser  capaz  de  garantir  e  atender  todas  as 
diretrizes e proposições apresentadas para melhoria do sistema de defesa sanitária. Continuar 
da  forma  como  está,   há  risco  de  promovermos   o  desaparecimento  de  inúmeras 
agroindústrias e gerar forte desperdício de recursos públicos. 
É também necessário, que o Poder Público aporte mais recursos orçamentários para a defesa 
sanitária e é urgente a revisão e alteração da Legislação, seja a Federal - Lei nº 1.283, de 18 
de dezembro de 1950, que dispõe sobre a inspeção industrial  e sanitária dos produtos de 
origem animal;  Decreto nº  30.691,  de 29 de março de 1952 que regulamenta a  inspeção 
industrial e sanitária de produtos de origem animal; Lei 7.889, de 23 de novembro de 1989, 
que dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal; como a 
Estadual - Lei nº 10.691, de 09 janeiro de 1996, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização 
dos produtos de origem animal no Estado do Rio Grande do Sul; Decreto nº 39.688, de 30 de 
agosto de 1999,  que regulamenta a Lei  nº 10.691;  Decreto nº  23.430 de 24/10/1974 que 
aprova o regulamento e recuperação da saúde pública. 
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2. ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO FISCAL / TRIBUTÁRIA
É urgente a revisão da carga tributária. As agroindústrias familiares se defrontam com sérios 
entraves no momento da comercialização dos produtos no mercado formal. O ordenamento 
jurídico existente é limitado e não apropriado às agroindústrias familiares e de pequeno porte. 
O marco institucional existente requer o registro junto à Secretaria da Fazenda. 
Alteração da Lei 10.045, de 29 de dezembro de 1993, que trata do enquadramento tributário, 
no Estado do RS. Criar critérios específicos para a agroindústria familiar e artesanal, através 
da estratificação de enquadramento progressivo, a partir da isenção tributária, conforme o 
porte da agroindústria, medido pelo seu faturamento anual e pela sua produção. 
A partir da  edição da Instrução Normativa DRP nº  039/00 e do  Decreto nº 40.248 de 17 de 
agosto de 2000, foi autorizada a venda dos produtos das agroindústrias através da emissão de 
nota do Bloco de Produtor Rural, essa medida elimina a necessidade de constituição da figura 
da pessoa jurídica junto ao fisco estadual, desde que os donos das agroindústrias familiares 
estejam cadastrados na Secretaria da Fazenda (CGC/TE) na categoria de microprodutor  “que 
possuem até 4 módulos fiscais e que as saídas de mercadoria , em cada ano-calendário, cujo  
valor total não seja superior ao de 10.000 UPF-RS”,  representando um faturamento anual 
bruto de até R$ 91.641,00, desde que produzam 100% da matéria-prima na sua propriedade.
Os  órgãos  de  defesa  sanitária  vêm exigindo das  agroindústrias,  para  liberação  de  alvará 
sanitário,  cópia  do  cartão  CNPJ.  Esse  procedimento  tem gerado um choque entre  o  que 
estabelece a legislação estadual no RS e o que exige a vigilância sanitária.  
Outra alternativa existente para a venda da produção é através da pessoa jurídica, que pode 
ser caracterizada com a criação de uma empresa, de uma cooperativa, de um condomínio. 
Algumas dessas  possibilidades referenciadas implicam na perda da condição de segurado 
especial do regime de previdência social (INSS) como agricultor familiar.  Outro problema 
enfrentado  é a não aceitação, por parte dos agentes do mercado, da nota do produtor, pelo 
fato de não poderem se beneficiar do crédito do ICMS,  principalmente a rede de varejo, que 
resiste  em  fornecer  a  contra-nota  e  ofertam  preços  menores  aos  produtos  oriundos  das 
agroindústrias familiares.  

3. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Os agricultores familiares buscam na  agroindústria uma alternativa de agregação de renda, 
mas deparam-se com a perda da condição de segurado especial no regime da previdência 
social. Na  atual legislação, mesmo com a  edição da Portaria nº 03 de 14 de julho de 2005, 
que  dispõe  sobre  normas  gerais  de  tributação  das  contribuições  sociais  destinadas  à 
Previdência  Social  e  das  destinadas  a  outras  entidades  ou  fundos  e  estabelece  os 
procedimentos aplicáveis à arrecadação dessas contribuições em nome do Instituto Nacional 
de Seguro Social- INSS, pela Secretaria da Receita Previdenciária em seu capitulo I, onde 
enquadra  a  atividade  rural  e  agroindustrial  às  normas  e  procedimentos  específicos, 
desenquadrando o agricultor familiar de segurado especial, nos casos do empreendimento ser 
registrado como microempresa ou se tiver empregados registrados. 
Solicita-se a revisão da Instrução Normativa nº 03 de 14 de julho de 2005, com a finalidade 
de preservar a condição de segurado especial dos agricultores familiares que são proprietários 
de pequenas agroindústrias.   
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4. QUESTÃO AMBIENTAL 
No que se refere à legislação ambiental, os principais problemas referem-se a morosidade no 
processo de  licenciamento do  registro  das  agroindústrias  familiares  e  das  inúmeras  taxas 
cobradas pelas instituições responsáveis pelas licenças de instalação e de operação, bem como 
o elevado valor das taxas. No RS, não foi renovado o convênio entre a FEPAM, EMATER e 
SAA, que agilizava os processos encaminhados para análise.   Solicita-se  a renovação do 
convênio. 

5. COBRANÇA DE TAXAS E REGISTROS 
Devido à grande complexidade nos procedimentos de registros,  à  falta de informações,  à 
exigência de vários documentos e ao custo elevado, existe muita dificuldade no registro  e na 
legalização das agroindústrias, o que acaba por incentivar a clandestinidade. 
É fundamental que seja revisado o atual sistema e a cobrança de taxas, mesmo que haja vários 
controles oficiais no mesmo estabelecimento (o ideal é que haja um único órgão controlador). 
Há muita burocratização (excesso de documentos) e leva-se muito tempo para a obtenção dos 
mesmos. 
Outra  dificuldade  enfrentada  pelos  empreendedores  são  as  taxas  pagas  pelo  serviço  de 
inspeção e mais o dispêndio com o responsável técnico pela agroindústria. 
Que  seja  dada  isenção  das  taxas  referentes  ao  licenciamento  ambiental  e  demais  taxas, 
independente da matéria-prima processada, cujos proprietários sejam agricultores familiares. 

6. CERTIFICAÇÃO- SELO DE QUALIDADE
Que seja instituído um sistema público de certificação para as agroindústrias familiares e de 
pequeno porte.  A certificação na origem e destino dos  produtos,  com adoção de selo de 
qualidade,  dando  credibilidade  ao  processo  de  rastreabilidade  e  de  verificação  de 
conformidade. Que este serviço seja sem ônus para as agroindústrias familiares. 
Reativar o selo “Sabor Gaúcho”, que é uma marca já consolidada entre as agroindústrias e 
que estão utilizando-a em seus produtos. 

7. LINHA DE CRÉDITO
Criar uma linha de financiamento para capital de giro específica para agroindústria familiar, a 
fim de minimizar os problemas com os gastos de registros, rotulagem, certificação, embala-
gem, código de barras,  tabela nutricional,  construção de prédios,  tratamento de afluentes, 
aquisição de equipamentos, entre outros. Atualmente os agricultores enfrentam dificuldades 
em dar garantias exigidas pelos agentes financeiros e, também, porque não se enquadram na 
linha do PRONAF. 
Que o Governo do Estado do RS disponibilize, através do FEAPER, uma linha de crédito 
para capital de giro para as agroindústrias. 

74



8. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 
Instituir um programa de capacitação e profissionalização para os pequenos empreendimentos 
e que tratem de toda legislação sanitária e fiscal, melhoria dos processos, mercados e na ges-
tão,  bem como, de Boas Práticas Agropecuárias- BPA e de Fabricação- BPF em toda a ca-
deia  de produtos destinado ao consumo humano, contribuindo assim para organização da 
agroindústria familiar, para facilitar a comercialização dos produtos. 

9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PESQUISA   

Que a assistência técnica e o acesso a novas tecnologias sejam públicos e gratuitos às agroin-
dústrias familiares. 
Que haja apoio por parte do Governo Federal e Estadual, com recursos humanos e financeiros 
na estruturação e manutenção dos serviços de Assistência Técnica e Pesquisa, nos Estados.

10. PADRÃO DAS EDIFICAÇÕES
Sugere-se a revisão urgente das normas e a criação de critérios diferenciados no que diz res-
peito ao tamanho das edificações exigidos para as agroindústrias familiares, bem como para 
as artesanais, conforme a produção: desde que respeite as normas de higiene e as boas práti-
cas de fabricação, com detalhes técnicos mínimos, a exemplo de várias experiências em mui-
tos estados ou municípios, evitando-se assim, investimentos desnecessários que, em muitos 
casos, inviabilizam os empreendimentos. 
Que os critérios de verificação do cumprimento da legislação sejam através de critérios não 
discricionários e sim com base em critérios técnicos preestabelecidos a exemplo do Programa 
Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF criado a partir de 1995 em pleno andamento. 
   

11. ARBITRAGEM E ANÁLISE OFICIAL DE AMOSTRAS
Que seja implementada uma rede de franquia , onde sejam credenciados laboratórios, através 
de um sistema de franquia, definido pelo poder público nas regiões, através de convênios para 
análise das amostras de controles oficiais da água, dos ingredientes, dos produtos, subprodu-
tos e derivados. Que o serviço  seja gratuito para os pequenos estabelecimentos. As pequenas 
agroindústrias não suportam os custos de análise dos produtos por elas produzidos.   

12. PRODUÇÃO PARA AUTOCONSUMO
Que na produção rural primária, destinada para o autoconsumo, bem como a manipulação e 
armazenagem doméstica, não sejam aplicados as normas e regulamentos da Defesa Sanitária, 
exceto quando existirem evidentes riscos de proliferação de doenças e pragas, colocando em 
risco a saúde humana.

13. COMERCIALIZAÇÃO EM FEIRAS LIVRES
Que seja permitida, através de uma condição especial, a comercialização nas feiras livres. 
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RECOMENDAÇÕES:

1. Reaparelhar o setor público, no que se refere à fiscalização bem como às orientações necessá-
rias para o bom funcionamento das agroindústrias familiares, com aporte de mais recursos fi-
nanceiros nos orçamentos anuais e contratação de recursos humanos, através de concurso pú-
blico, a fim de propiciar um melhor suporte técnico, administrativo e operacional, nos proces-
sos de  inspeção e fiscalização; 

2. Adoção de políticas públicas de intervenção no mercado para garantir renda aos agricultores 
familiares;

3. Que os poderes públicos elaborem e disponibilizem aos proprietários de agroindústrias famili-
ares, um Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF), em linguagem acessível, como forma 
de eliminar barreiras culturais, que resultam em baixa assimilação de informações sobre as 
mesmas;

4. Que o poder público, em parceria com entidades do setor privado, crie programas para asses-
soramento técnico gerencial, tecnológico e mercadológico para os empreendedores de agroin-
dústrias familiares; 

5. Que o poder público, em conjunto com as agroindústrias familiares, adotem uma política efi-
ciente de marketing e comercialização, propiciando a ampliação do mercado, bem como a di-
vulgação da agricultura familiar e dos produtos ofertados pelo setor;

6. Criação de uma central de comercialização de produtos da agroindústria familiar para realizar 
vendas no atacado. Criar um espaço público permanente nos centros consumidores para de-
gustação e criação de uma rede regional para a comercialização; 

7. Incentivar a criação de consórcios para atuar e competir no mercado; 
8. Formar redes de cooperação para compra de insumos utilizados nos processos de transforma-

ção, acondicionamento, embalagens, rótulos, comercialização dos produtos, como forma de 
baratear o custo de produção;

9. Formação de um grupo de trabalho que avalie e discuta com o setor, definindo novas diretri-
zes para a defesa sanitária  ao nível de estado e que defina, também, um Plano Estratégico 
para a agroindústria familiar;

10. Incentivar a criação de uma instituição que congregue as pequenas agroindústrias, para atuar 
na defesa política do sistema (associação, sindicato, ou movimento);    

11. Estimular, através da FAMURS, os municípios para aderirem ao S.I.M. – Serviço de Inspeção 
Municipal, de forma integrada e qualificada;  

12. Que o Governo Federal, através da EMBRAPA, do Ministério de Ciência e Tecnologia, Uni-
versidades e, o Governo do Estado, através do FEPAGRO, da Secretaria da Ciência e Tecno-
logia  e Universidades incentivem e desenvolvam pesquisas relacionadas ao setor, hoje ainda 
incipiente, ou através de convênios com instituições de ensino e pesquisa para o desenvolvi-
mento da pesquisa aplicada e capacitação tecnológica visando melhorar a qualidade dos pro-
dutos;

13. Ampliação da assistência técnica, e que seja gratuita para as agroindústrias familiares; Melho-
rar a comunicação entre a assistência técnica, pesquisa, produção e mercado;
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14. Aquisição  pelo  poder  público  (municipal,  estadual  e  federal)  dos  produtos  oriundos  das 
agroindústrias familiares para uso na  merenda escolar, creches, asilos, sistema carcerário, 
hospitais entre outros;

15. Melhoria das estradas de acesso às propriedades rurais dos agricultores familiares para facili-
tar o escoamento dos produtos; 

16. Que a Secretaria Estadual de Agricultura realize um diagnóstico, em pareceria com as prefei-
turas e com a EMATER, apurando o número efetivo de empresas formalmente constituídas, 
bem como levantar os principais problemas vividos pelo setor em relação a sua operacionali-
zação;

17. Que a Secretaria da Fazenda elabore estudo comparativo da política tributária praticada nos 
estados da federação, verificando as diferenças no crédito presumido e separado por produto. 

18. Reestruturar o Programa de Agroindústria Familiar, coordenado pela Secretaria Estadual da 
Agricultura do RS, com incentivos específicos e disponibilizando recursos humanos para to-
das as áreas técnicas, como forma de fomentar o desenvolvimento do setor;

19. Reativar o programa de financiamento para implantação de pequenas e novas unidades de 
agroindústrias e a venda de seus produtos, via FEAPER;

20. Resgatar o Selo “Sabor Gaúcho”, como marca forte e confiável;
21. Que a Secretaria Estadual de Agricultura reassuma o programa e o convênio com a FEPAM 

para licenciamento ambiental de agroindústria;
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CONCLUSÃO:

 O  Rio  Grande  do  Sul  tem  empreendedores  capacitados,  matéria-prima  de 
primeira categoria e seriedade no processo de fabricação,  porém, as agroindústrias familiares 
enfrentam limites na venda dos produtos pela falta de uma integração no sistema de inspeção de 
fiscalização sanitária, decorrente da morosidade e inoperância do poder público para implantá-lo.

Somente com o entendimento e  a  integração de ações  entre  os Municípios, 
Estado e Governo Federal, será possível, de forma gradativa, eliminar os gargalos e as restrições, 
transformando o Estado do Rio Grade do Sul em um exemplo de agroindústrias familiares para o 
restante do país, com ganhos para os agricultores, consumidores, Municípios, Estado e Governo 
Federal. 

O propósito da criação desta Subcomissão foi de aglutinar problemas, desafios 
e  principalmente,  coletar  sugestões  para  serem  encaminhadas  ao  Poder  Público  Municipal, 
Estadual  e  Federal,  como  alternativa  para  eliminação  das  barreiras  que  dificultam  o 
funcionamento das agroindústrias familiares.

É primordial que haja alterações na legislação, mas é fundamental que haja uma 
ampla participação da sociedade e um consenso entre os entes envolvidos. É necessário mais 
simplicidade, objetividade e urgência na solução dos principais entraves, que perduram desde 
1950. Temos que aproveitar este momento em que o Brasil discute a situação das agroindústrias e 
a implantação do sistema único de defesa sanitária. Esta é a hora do Rio Grande do Sul inserir 
suas proposições. 
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ANEXO Nº 1 – Ofícios Enviados

OFÍCIOS ENVIADOS
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Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo
Subcomissão da Agroindústria no Estado do Rio Grande do Sul

Relator: Deputado Heitor Schuch

Of. 001/2005 -           Porto Alegre, 04 de julho de 2005.

Ref.: Portaria Interministerial nº 220, de 29/março/2005.

Prezada Ministra:

O Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) elaborou uma proposta de projeto 
de lei que cria o Sistema Único de Fiscalização Sanitária (SUFIS), com o objetivo de eliminar os 
entraves burocráticos enfrentados pelas agroindústrias de pequeno e médio portes do país. 

Como existe uma grande dificuldade de operacionalização e de funcionamento das 
micro e pequenas agroindústrias no Estado do Rio Grande do Sul, em especial, no tocante ao 
cumprimento dos trâmites burocráticos que são exigidos em todas as etapas, propus a criação da 
Subcomissão  da  Agroindústria,  que  foi  aprovada  pela  Comissão  de  Agricultura,  Pecuária  e 
Cooperativismo desta Assembléia  Legislativa e instalada no dia 19 de maio de 2005, com a 
finalidade de encaminhar, até outubro próximo, aos Governos Estadual e Federal, propostas de 
alteração  na  legislação  visando  proporcionar  um  melhor  funcionamento  das  pequenas 
agroindústrias do RS e do Brasil. 

Dentre os objetivos da Subcomissão da Agroindústria, está o de promover um amplo 
debate  sobre  o  conjunto  de  problemas  e  dificuldades  que  comprometem  a  criação,  o 
desenvolvimento e o funcionamento das pequenas agroindústrias familiares no RS, formulando 
proposições para a resolução desses “gargalos”.

As iniciativas podem ser variadas, mas todas passam pelo processo de discussão dos 
problemas enfrentados para superar os entraves legais, que permitam, inclusive, o agrupamento 
de agroindústrias e a formação de redes de distribuição, permitindo que concorram minimamente 
num mercado dominado por grandes empresas.

Excelentíssima Senhora
DILMA ROUSSEFF
DD. Ministra-Chefe da Casa Civil
Palácio do Planalto - 4º Andar
70150-900 - Brasília – DF
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Através da Portaria Interministerial nº 220, de 29/março/2005 foi instituído Grupo de 
Trabalho com a finalidade de estabelecer diagnóstico e apresentar propostas para aperfeiçoar as 
atividades  de  inspeção,  fiscalização  e  controle  dos  produtos  de  origem  animal  e  vegetal 
destinados ao consumo humano. O grupo será coordenado por essa Casa Civil e é composto por 
representantes  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  do  Ministério  do 
Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Saúde e do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, ao qual pedimos sua especial atenção e apoio. 

Colocamo-nos ao seu dispor e apresentamos nossas

Cordiais saudações,

HEITOR SCHUCH
Deputado Estadual-RS

Relator da Subcomissão da Agroindústria.
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Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo
Subcomissão da Agroindústria no Estado do Rio Grande do Sul

Relator: Deputado Heitor Schuch

Of. 002/2005 -           Porto Alegre, 06 de julho de 2005.

Ref.: Portaria Interministerial nº 220, de 29/março/2005.

Prezado Ministro:

Esse Ministério elaborou uma proposta de projeto de lei que cria o Sistema Único de 
Fiscalização Sanitária (SUFIS), com o objetivo de eliminar os entraves burocráticos enfrentados 
pelas agroindústrias de pequeno e médio portes do país. 

Como existe uma grande dificuldade de operacionalização e de funcionamento das 
micro e pequenas agroindústrias no Estado do Rio Grande do Sul, em especial, no tocante ao 
cumprimento dos trâmites burocráticos que são exigidos em todas as etapas, propus a criação da 
Subcomissão  da  Agroindústria,  que  foi  aprovada  pela  Comissão  de  Agricultura,  Pecuária  e 
Cooperativismo desta Assembléia  Legislativa e instalada no dia 19 de maio de 2005, com a 
finalidade de encaminhar, até outubro próximo, aos Governos Estadual e Federal, propostas de 
alteração  na  legislação  visando  proporcionar  um  melhor  funcionamento  das  pequenas 
agroindústrias do RS e do Brasil. 

Dentre os objetivos da Subcomissão da Agroindústria, está o de promover um amplo 
debate  sobre  o  conjunto  de  problemas  e  dificuldades  que  comprometem  a  criação,  o 
desenvolvimento e o funcionamento das pequenas agroindústrias familiares no RS, formulando 
proposições para a resolução desses “gargalos”.

As iniciativas podem ser variadas, mas todas passam pelo processo de discussão dos 
problemas enfrentados para superar os entraves legais, que permitam, inclusive, o agrupamento 
de agroindústrias e a formação de redes de distribuição, permitindo que concorram minimamente 
num mercado dominado por grandes empresas.

Excelentíssimo Senhor
ROBERTO RODRIGUES
DD Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Brasília – DF
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Através da Portaria Interministerial nº 220, de 29/março/2005 foi instituído Grupo de 
Trabalho com a finalidade de estabelecer diagnóstico e apresentar propostas para aperfeiçoar as 
atividades  de  inspeção,  fiscalização  e  controle  dos  produtos  de  origem  animal  e  vegetal 
destinados ao consumo humano. O grupo será coordenado pela Casa Civil e é composto por 
representantes do MAPA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Saúde e 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao qual pedimos sua especial atenção e 
apoio. 

Colocamo-nos ao seu dispor e apresentamos nossas

Cordiais saudações,

HEITOR SCHUCH
Deputado Estadual-RS

Relator da Subcomissão da Agroindústria.
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Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo
Subcomissão da Agroindústria no Estado do Rio Grande do Sul

Relator: Deputado Heitor Schuch

Of. 003/2005 -           Porto Alegre, 08 de julho de 2005.

Ref.: Audiência Pública em Porto Alegre.

Prezado Senhor:

Como  existe  uma  grande  dificuldade  de  operacionalização  e  de 
funcionamento das micro e pequenas agroindústrias no Estado do Rio Grande do Sul, 
em especial, no tocante ao cumprimento dos trâmites burocráticos que são exigidos em 
todas as etapas, propus a criação da Subcomissão da Agroindústria, que foi aprovada 
pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo desta Assembléia Legislativa 
e instalada no dia 19 de maio de 2005, com a finalidade de encaminhar, até outubro 
próximo, aos Governos Estadual e Federal, propostas de alteração na legislação visando 
proporcionar um melhor funcionamento das pequenas agroindústrias do RS e do Brasil. 

Dentre os objetivos da Subcomissão da Agroindústria, está o de promover 
um amplo debate sobre o conjunto de problemas e dificuldades que comprometem a 
criação, o desenvolvimento e o funcionamento das pequenas agroindústrias familiares 
no RS. 

Na  condição  de  coordenador  do  Grupo  de  Trabalho  Interministerial 
instituído através da Portaria nº 220, de 29 de março/2005, convidamos Vossa Senhoria 
a participar de uma Audiência Pública, a realizar-se no dia 1º de agosto de 2005, às 10 
horas, em Porto Alegre, para tratar do tema de inspeção, fiscalização e controle dos 
produtos de origem animal e vegetal destinados ao consumo humano.

Cordiais saudações,

HEITOR SCHUCH
Deputado Estadual-RS

Relator da Subcomissão da Agroindústria

Ilustríssimo Senhor
ÉRICO FELTRIN
Coordenador do Grupo de Trabalho Interministerial
Casa Civil do Governo Federal 
Brasília – DF
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Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo
Subcomissão da Agroindústria no Estado do Rio Grande do Sul

Relator: Deputado Heitor Schuch

Of. 004/2005 -           Porto Alegre, 03 de agosto de 2005.

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo,  na condição de Coordenador  do Grupo de Trabalho 
Interministerial instituído através da Portaria nº 220, de 29 de março/2005, agradecemos 
a participação de seus pares, que apresentaram a síntese da legislação sanitária e minuta 
do Projeto de Lei nº 9.712/98, na Audiência Pública, promovida pela Subcomissão da 
Agroindústria e realizada no dia 1º de agosto. 

Na  oportunidade,  encaminhamos  o  resumo  das  sugestões  e  proposições 
colhidas  até  o  dia  27/07/2005,  as  quais  gostaríamos  de  ver  contempladas  na 
regulamentação do projeto ora em debate. Dentre as sugestões, destacamos o item da 
Comercialização da Produção Gerada, cuja liberação de vendas entre os municípios será 
de grande avanço para as agroindústrias do RS. 

Por  ocasião  das  consultas  públicas  que  serão  realizadas  pelo  Grupo 
Interministerial, solicitamos que nosso Estado seja contemplado para novos debates. 

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria e apresentamos nossas

Cordiais saudações,

HEITOR SCHUCH
Deputado Estadual-RS

Relator da Subcomissão da Agroindústria

Ilustríssimo Senhor
ÉRICO FELTRIN
DD. Coordenador do Grupo de Trabalho Interministerial
Casa Civil da Presidência da República 
Palácio do Planalto - 4º Andar
70150-900 - Brasília – DF
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Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo
Subcomissão da Agroindústria no Estado do Rio Grande do Sul

Relator: Deputado Heitor Schuch

Of. 005/2005 -           Porto Alegre, 03 de agosto de 2005.

Prezado Senhor:

Agradecemos sua  honrosa  presença  na  Audiência  Pública  promovida  pela 
Subcomissão da Agroindústria, no dia 1º de agosto de 2005. 

Salientamos  que  sua  apresentação  da  síntese  da  legislação  sanitária,  bem 
como  a  de  seus  pares,  nos  foi  bastante  esclarecedora  e  gostaríamos  de  ver  nossas 
sugestões contempladas na regulamentação do projeto ora  em debate.  Mais uma vez, 
destacamos que  o item da  “Comercialização da Produção Gerada”,  cuja  liberação de 
venda entre os municípios será de grande avanço para as agroindústrias familiares do RS. 

Por  ocasião  das  consultas  públicas,  que  serão  realizados  pelo  Grupo 
Interministerial, solicitamos que nosso Estado seja contemplado para novos debates.

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria e apresentamos nossas 

Cordiais saudações,

HEITOR SCHUCH
Deputado Estadual-RS 

Relator da Subcomissão da Agroindústria

Ilustríssimo Senhor
HERLON DE ALMEIDA
DD. Assessor Especial SAF/MDA
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Esplanada dos Ministérios, Bloco A / Ala Norte 
70.054-900 - Brasília – DF
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Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo
Subcomissão da Agroindústria no Estado do Rio Grande do Sul

Relator: Deputado Heitor Schuch

Of. 006/2005 -           Porto Alegre, 03 de agosto de 2005.

Prezada Senhora:

Agradecemos sua honrosa participação na Audiência Pública promovida pela 
Subcomissão da Agroindústria, no dia 1º de agosto de 2005. 

Salientamos que a apresentação da síntese da Legislação Sanitária, feita pelo 
Grupo de Trabalho Interministerial, do qual Vossa Senhoria é membro, nos foi bastante 
esclarecedora e gostaríamos de ver nossas sugestões contempladas na regulamentação do 
projeto ora em debate. Mais uma vez, destacamos que o item da “Comercialização da 
Produção Gerada”, cuja liberação de vendas entre os municípios será de grande avanço 
para as agroindústrias familiares do RS. 

Por  ocasião  das  consultas  públicas,  que  serão  realizados  pelo  Grupo 
Interministerial, solicitamos que nosso Estado seja contemplado para novos debates.

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria e apresentamos nossas 

Cordiais saudações,

HEITOR SCHUCH
Deputado Estadual-RS 

Relator da Subcomissão da Agroindústria

Ilustríssima Senhora
ANA VIRGÍNIA FIGUEIREDO
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
SEPN 515, Bl.B - Edifício Ômega
70.770-502 Brasília –DF

89



Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo
Subcomissão da Agroindústria no Estado do Rio Grande do Sul

Relator: Deputado Heitor Schuch

Of. 007/2005 -           Porto Alegre, 03 de agosto de 2005.

Prezado Senhor:

Agradecemos sua  honrosa  presença  na  Audiência  Pública  promovida  pela 
Subcomissão da Agroindústria, no dia 1º de agosto de 2005. 

Salientamos que sua apresentação da minuta do Projeto de Lei 9.712/98, bem 
como  a  de  seus  pares,  nos  foi  bastante  esclarecedora  e  gostaríamos  de  ver  nossas 
sugestões contempladas na regulamentação do projeto ora  em debate.  Mais uma vez, 
destacamos que  o item da  “Comercialização da Produção Gerada”,  cuja  liberação de 
venda entre os municípios será de grande avanço para as agroindústrias familiares do RS. 

Por  ocasião  das  consultas  públicas,  que  serão  realizados  pelo  Grupo 
Interministerial, solicitamos que nosso Estado seja contemplado para novos debates.

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria e apresentamos nossas 

Cordiais saudações,

HEITOR SCHUCH
Deputado Estadual-RS 

Relator da Subcomissão da Agroindústria

Ilustríssimo Senhor
MARCELO BONNET
DD. Diretor DIPOV
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Esplanada dos Ministérios - Bloco D
70.043-900 – Brasília - DF 
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Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo
Subcomissão da Agroindústria no Estado do Rio Grande do Sul

Relator: Deputado Heitor Schuch

Of. 008/2005 -           Porto Alegre, 03 de agosto de 2005.

Prezado Senhor:

Agradecemos sua honrosa participação na Audiência Pública promovida pela 
Subcomissão da Agroindústria, no dia 1º de agosto de 2005. 

Salientamos  que  a  apresentação  do  Grupo  de  Trabalho  Interministerial, 
instituído  pela  Portaria  nº  220,  coordenada  por  essa  Casa  Civil,  nos  foi  bastante 
esclarecedora e gostaríamos de ver nossas sugestões contempladas na regulamentação do 
projeto ora em debate. Mais uma vez, destacamos que o item da “Comercialização da 
Produção Gerada”, cuja liberação de vendas entre os municípios será de grande avanço 
para as agroindústrias familiares do RS. 

Por  ocasião  das  consultas  públicas,  que  serão  realizados  pelo  Grupo 
Interministerial, solicitamos que nosso Estado seja contemplado para novos debates.

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria e apresentamos nossas 

Cordiais saudações,

HEITOR SCHUCH
Deputado Estadual-RS 

Relator da Subcomissão da Agroindústria

Ilustríssimo Senhor
IVANILDO TJARA FRANZOSI
Casa Civil da Presidência da República 
Palácio do Planalto - 4º Andar
70150-900 - Brasília – DF
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Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo
Subcomissão da Agroindústria no Estado do Rio Grande do Sul

Relator: Deputado Heitor Schuch

Of. 009/2005 -           Porto Alegre, 03 de agosto de 2005.

Prezado Senhor:

Agradecemos sua honrosa participação na Audiência Pública promovida pela 
Subcomissão da Agroindústria, no dia 1º de agosto de 2005. 

Salientamos  que  a  apresentação  do  Grupo  de  Trabalho  Interministerial, 
instituído  pela  Portaria  nº  220,  coordenada  por  essa  Casa  Civil,  nos  foi  bastante 
esclarecedora e gostaríamos de ver nossas sugestões contempladas na regulamentação do 
projeto ora em debate. Mais uma vez, destacamos que o item da “Comercialização da 
Produção Gerada”, cuja liberação de vendas entre os municípios será de grande avanço 
para as agroindústrias familiares do RS. 

Por  ocasião  das  consultas  públicas,  que  serão  realizados  pelo  Grupo 
Interministerial, solicitamos que nosso Estado seja contemplado para novos debates.

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria e apresentamos nossas 

Cordiais saudações,

HEITOR SCHUCH
Deputado Estadual-RS 

Relator da Subcomissão da Agroindústria

Ilustríssimo Senhor
DARCI BERTOLDO
Casa Civil da Presidência da República 
Palácio do Planalto - 4º Andar
70150-900 - Brasília – DF
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Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo
Subcomissão da Agroindústria no Estado do Rio Grande do Sul

Relator: Deputado Heitor Schuch

Of. 011/2005           Porto Alegre, 12 de setembro de 2005.

Ref.: Proposições  da Subcomissão da Agroindústria da Assembléia 
       Legislativa do Estado do RS.  

Prezado Ministro:

Esse Ministério elaborou um anteprojeto de decreto que regulamenta a Lei nº 
9.712/98, que trata da Defesa Sanitária, instituindo o Sistema Unificado de Atenção à 
Sanidade Agropecuária – SUASA, que está em consulta pública até o próximo dia 16 de 
setembro. 

Como há divergências entre o próprio Grupo de Trabalho Interministerial que 
está  tratando  sobre  o  tema  e  como  não  vislumbramos  a  solução  dos  problemas 
demandados  pelas  pequenas  agroindústrias,  encarecemos  a suspensão  da  consulta 
pública estabelecida pela Portaria nº 351 desse MAPA. 

É primordial que haja alterações na legislação, mas também é fundamental 
que haja uma ampla participação da sociedade e um consenso entre os entes envolvidos. 
É  necessário  mais  simplicidade,  objetividade  e  urgência  na  solução  dos  principais 
entraves, que perduram desde 1950. 

Em anexo, encaminhamos as proposições da Subcomissão da Agroindústria 
da Assembléia Legislativa do RS, colhidas junto ao setor, as quais pedimos sua especial 
atenção e acolhida. 

Colocamo-nos ao seu dispor e apresentamos nossas
Cordiais saudações,

HEITOR SCHUCH
Deputado Estadual PSB - RS

Relator da Subcomissão da Agroindústria.

Excelentíssimo Senhor
ROBERTO RODRIGUES
DD Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Brasília – DF
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Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo
Subcomissão da Agroindústria no Estado do Rio Grande do Sul

Relator: Deputado Heitor Schuch

Of. 012/2005           Porto Alegre, 12 de setembro de 2005.

Ref.: Proposições  da Subcomissão da Agroindústria da Assembléia 
       Legislativa do Estado do RS.  

Prezado Ministro:

Esse Ministério elaborou uma proposta de projeto de lei que cria o Sistema 
Único  de  Fiscalização  Sanitária  (SUFIS),  com  o  objetivo  de  eliminar  os  entraves 
burocráticos enfrentados pelas agroindústrias de pequeno e médio portes do país. 

Com  a  finalização  dos  trabalhos  do  Grupo  de  Trabalho  Interministerial, 
criado pela Portaria nº 220, de 29/março/2005, que está tratando sobre o tema, ficamos 
preocupados  com as divergências nas proposições e não vislumbramos a solução dos 
problemas  demandados  pelas  pequenas  agroindústrias  no  documento  colocado  em 
consulta  pública pelo MAPA – Ministério  da Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento, 
através da Portaria nº 351, de 16/08/2005. 

Enviamos  ofício  ao  Ministro  da  Agricultura,  Sr.  Roberto  Rodrigues, 
encarecendo a suspensão da referida consulta pública, que se encerra no próximo dia 16 
de setembro. 

É primordial que haja alterações na legislação, mas também é fundamental 
que haja uma ampla participação da sociedade e um consenso entre os entes envolvidos. 
É  necessário  mais  simplicidade,  objetividade  e  urgência  na  solução  dos  principais 
entraves, que perduram desde 1950. 

Pedimos seu apoio para a continuidade dos debates e a inclusão dos pleitos 
das pequenas agroindústrias do RS, colhidas por esta Subcomissão,  os quais anexamos. 

Colocamo-nos ao seu dispor e apresentamos nossas
Cordiais saudações,

HEITOR SCHUCH
Deputado Estadual PSB - RS

Relator da Subcomissão da Agroindústria.

Excelentíssimo Senhor
MIGUEL ROSSETTO
DD Ministro do Desenvolvimento Agrário - MDA
Brasília – DF
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Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo
Subcomissão da Agroindústria no Estado do Rio Grande do Sul

Relator: Deputado Heitor Schuch

Of. 013/2005          Porto Alegre, 12 de setembro de 2005.

Ref.: Proposições  da Subcomissão da Agroindústria da Assembléia 
                                 Legislativa do Estado do RS.

Prezada Ministra:

Ao cumprimentá-la, gostaríamos de registrar nossa preocupação com a falta 
de entendimento consensual do Grupo de Trabalho Interministerial, criado pela Portaria 
nº 220, de 29/março/2005 e coordenado por essa Casa Civil, que está tratando sobre o 
tema da defesa agropecuária. 

Nossa preocupação prende-se principalmente ao fato de não vislumbrarmos a 
solução  dos  problemas  demandados  pelas  pequenas  agroindústrias  no  documento 
colocado  em  consulta  pública  pelo  MAPA  –  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e 
Abastecimento, através da Portaria nº 351, de 16/08/2005. 

Pedimos seu apoio para nosso pleito junto ao Ministro da Agricultura, Sr. 
Roberto  Rodrigues,  para  o  cancelamento  da  referida  consulta  pública,  cujo  prazo  se 
encerra no próximo dia 16 de setembro. 

Sabemos  que  é  primordial  a  alteração  na  legislação,  mas  também  é 
fundamental que haja uma ampla participação da sociedade e um consenso entre os entes 
envolvidos.   É  necessário  mais  simplicidade,  objetividade  e  urgência  na  solução  dos 
principais entraves, que perduram desde 1950. 

Pedimos seu apoio para a continuidade dos debates, prorrogando o prazo para 
que o GTI conclua seu trabalho de maneira consensual e com a inclusão dos pleitos das 
pequenas agroindústrias  do RS,  colhidas  por  esta  Subcomissão da  Agroindústria,   os 
quais anexamos. 

Colocamo-nos ao seu dispor e apresentamos nossas
Cordiais saudações,

HEITOR SCHUCH
Deputado Estadual PSB - RS

Relator da Subcomissão da Agroindústria.

Excelentíssima Senhora
DILMA ROUSSEFF
DD. Ministra-Chefe da Casa Civil
Palácio do Planalto - 4º Andar
70150-900 - Brasília – DF
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Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo
Subcomissão da Agroindústria no Estado do Rio Grande do Sul

Relator: Deputado Heitor Schuch

Of. 014/2005           Porto Alegre, 13 de setembro de 2005.

Ref.: Proposições  da Subcomissão da Agroindústria da Assembléia 
       Legislativa do Estado do RS.  

Prezado Deputado:

O  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  –  MAPA  elaborou  um 
anteprojeto  de  decreto  que  regulamenta  a  Lei  nº  9.712/98,  que  trata  da  Defesa  Sanitária, 
instituindo o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA, que está em 
consulta pública até o próximo dia 16 de setembro. 

Como há divergências entre  Grupo de Trabalho Interministerial  que está  tratando 
sobre o tema e como não vislumbramos a solução dos problemas demandados pelas pequenas 
agroindústrias, encarecemos seu apoio quanto à suspensão da consulta pública estabelecida pela 
Portaria nº 351 daquele Ministério. 

É primordial que haja alterações na legislação, mas também é fundamental que haja 
uma ampla participação da sociedade e um consenso entre os entes envolvidos. É necessário mais 
simplicidade, objetividade e urgência na solução dos principais entraves, que perduram desde 
1950. 

Em  anexo,  encaminhamos  as  proposições  da  Subcomissão  da  Agroindústria  da 
Assembléia Legislativa do RS, colhidas junto ao setor, as quais pedimos sua especial atenção e 
acolhida. 

Colocamo-nos ao seu dispor e apresentamos nossas
Cordiais saudações,

HEITOR SCHUCH
Deputado Estadual PSB - RS

Relator da Subcomissão da Agroindústria.

Excelentíssimo Senhor
RONALDO CAIADO 
DD Deputado Federal
Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da 
Câmara Federal
Brasília – DF
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