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PROJETO DE LEt M s?/rS

Obriga hipermercados, supermercados e

estabelecimentos similares a disporem de local

específico para a venda de produtos

provenientes da agricultura familiar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. le. Hipermercados, supermercados e estabelecimentos similares deverão

dispor de local específico para a venda de produtos provenientes da agricultura

familiar, no Estado do Amazonas.

Parágrafo Único. Os produtos de que trata o caput do art. Le deverão ostentar,

em local visível e destacado, selo de identificação da participação da agricultura

familiar, expedido por órgão competente.

Art. 2e. O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao

estabelecimento a aplicação das penas administrativas de:

l- Advertência;

ll - Multa de 2000 (duas mil) Unidades Fiscais de referência do Estado do

Amazonas (UfirlAM).

Art. 3e. Esta Lei entra em vigo nta)r
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JUSTIFICATIVA

A agricultura familiar realmente é um importante pilar para a economia brasileira.

Segundo dados do novo relatório da Organização das Nações Unidas, denominado "Estado

da Alimentação e da Agricultt)ra", o segmento tem capacidade para colaborar na

erradicação da fome mundial e alcançar a segurança alimentar sustentável.

Os números são impressionantes. Prova disso é que o setor produz cerca de 80%

dos alimentos que chegam à mesa da população brasileira, como o leite (58%), a mandioca

(83%) e o feijão (70%1, representa 84% de todas as propriedades rurais e emprega, pelo

menos, cinco milhões de famílias.

O Banco do Brasil, junto a outros agentes financeiros, é responsável por dar

andamento às operações de crédito do Pronaf. Para a Safra 201-7-201-8, o Governo Federal,

por meio da Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário,

disponibilizou RS 30 bilhões de crédito para o programa, com juros que variam entre 2,5%o

e5,5%o, ou seja, abaixo dos que são praticados no mercado.

Para dar mais visibilidade a esses produtos, foi criado, em 2009, o Selo de

ldentificação da Participação da Agricultura Familiar (SIPAF). O SIPAF é usado para

identificar produtos em que mais de 50% dos gastos com matéria prima sejam oriundos da

agricultura familiar. A identificação do produto por meio do Selo tem o objetivo de

proteger e informar o consumidor sobre a qualidade e a segurança dos bens, por um lado,

e agregar valor aos produtos, por outro lado. Dessa forma, portanto, reduzem-se as

assimetrias de informação entre agricultores e consumidores, aumentando a credibilidade

e confiabilidade nos produtos da agricultura familiar.

Dessa forma, tentamos incentivar a agricultura familiar, garantindo-se alimentos

de qualidade a pessoas em situação de i nse ran alimentar e nutricional e fortalecendo

circuitos locais e regionais de agriculto
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