PROJETO DE LEI Nº

, DE 2012

(Do Sr. Rogério Peninha Mendonça)

Confere ao Município de Ituporanga,
no Estado de Santa Catarina, o título de
Capital Nacional da Cebola.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É conferido ao Município de Ituporanga, no Estado
de Santa Catarina, o título de Capital Nacional da Cebola.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Localizado no Alto Vale do Itajaí, a 163 km de
Florianópolis, o município catarinense de Ituporanga surgiu com a chegada, a
partir de 1912, de colonos descendentes de alemães, italianos e portugueses
contratados para a construção da estrada que liga os municípios de Alfredo
Wagner (que na época ainda se chamava Barracão) e Rio do Oeste.
Após a construção da estrada, a principal atividade
econômica foi a extração de madeira, mas o cultivo da cebola desenvolveu-se
e tornou o município conhecido nacionalmente.
Ituporanga é a Capital Nacional da Cebola, responsável
por 12% do abastecimento nacional. São produzidas noventa mil toneladas
anuais, em 7.800 hectares de plantação. As culturas de fumo, milho e feijão
também têm destaque no município, além da criação de aves, bovinos e
suínos.
A semeadura da cebola é feita entre os meses de abril e
maio e a partir de julho é realizado o transplante para a lavoura. A colheita e a
armazenagem vão de novembro a janeiro. Para chegar ao ponto ideal de
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consumo, a cebola ainda permanece por vinte dias nos armazéns. Ituporanga,
além de abastecer o mercado brasileiro, exporta anualmente cerca de duas mil
toneladas de cebola para a Europa. A colheita emprega temporariamente cerca
de 1.500 pessoas.
Em março de 2012 foi realizada a 21ª Expofeira Nacional
da Cebola em Ituporanga. A festa, surgida em 1981 como evento estadual para
divulgar a cebola como produto e mostrar sua qualidade em nível nacional, de
forma a estimular a sua comercialização, foi alçada, em 1984, por meio de Ato
Oficial do Ministério da Agricultura e Abastecimento, à categoria de evento
nacional: a EXPONACE – Exposição Nacional da Cebola.
Para a realização do evento, foi erguido o Parque
Nacional da Cebola, que conta com uma área construída de quinze mil metros
quadrados. Além da divulgação do produto, os eventos buscam sempre difundir
novas alternativas e tecnologias para a produção da cebola e também para o
setor agropecuário, integrando os municípios da região do Alto Vale do Itajaí e
atraindo grande número de visitantes de todo o Brasil e do exterior.
Por meio da concessão do título de Capital Nacional da
Cebola a Ituporanga, a maior cidade produtora de cebola do país, espera-se
alcançar uma maior divulgação desse alimento e aumento da sua produção,
atraindo investimentos que impulsionarão a geração de empregos no setor e a
consequente consolidação da atividade.
São estas as razões que expomos para a aprovação da
presente iniciativa, pelo que pedimos o apoio dos nobres Pares.

Sala das Sessões, em

de

de 2012.

Deputado ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA
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