Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete do Ministro
CGAC - Coordenação Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Ata de reunião

Dados da Reunião
Câmara:
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Culturas de Inverno
Título:
Reunião Ordinária N. 53
Local:
Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 - Ed. Sede do MAPA - Brasília/DF
Data da
Hora de
Hora de
14/03/2017
14:00
17:00
reunião:
início:
encerramento:
Pauta da Reunião
1. 14:00 hs - Abertura da Reunião – Presidente da Câmara;
2. 14:05 hs - Apreciação e Aprovação da Ata da reunião anterior da Câmara;
3. 14:10 hs - Informações da Presidência e da Secretaria da Câmara;
4. 14:20hs - Apresentação da Conjuntura do trigo – Paulo Magno - Conab;
5. 15:00hs - Medidas de apoio a comercialização do trigo safra 2016 e perspectivas de Preços
Minimos para safra 2017 – Silvio Farnese - SPA/MAPA;
6. 15:30hs - Monitoramento da Qualidade do Trigo – Embrapa – Ana Cristina – Embrapa;
7. 16:00hs - Relato sobre a nova resolução dos LMT's para Micotoxinas – Abitrigo – Embrapa Abimapi;
8. 16:30hs - Assuntos gerais;
9. 17:00hs - Encerramento.
Lista de Participantes
Nome
1 FLAVIO ENIR TURRA
2 LEANDRO PIRES BEZERRA DE LIMA
3 HAMILTON GUTERRES JARDIM
4 GUILHERME OLIVEIRA WERNECK
5 CLAUDIO ZANÃO
6 Vicente Roberto Barbiero
7 ROBERTO CARSALADE QUEIROGA
8 EDUARDO ELIAS ABRAHIM
9 GIULIANO FERRONATO
10 HAMILTON GUTERRES JARDIM
11 PAULO MAGNO RABELO
12 ANA CHRISTINA SAGEBIN ALBUQUERQUE
13 HAMILTON GUTERRES JARDIM
14 SÉRGIO LUIS FELTRACO
15 CLEBI RENATO DIAS
16 FRANCISCO CARLOS SIMIONI

Entidade
OCEPAR

ACST/MAPA
ABIMAPI
ACEBRA
ACEBRA
ATRIEMG
BBM
CNA
CONAB
EMBRAPA
FARSUL
FECOAGRO/RS
OCB
SEAB/PR

Frq Assinatura
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

LINCOLN GONÇALVES FERNANDES
DANIEL DE AZEVEDO KUMMEL
ANDREAS ELTER
NELSON MONTAGNA JUNIOR
SILVIO FARNESE
OSNI MORINISHI ROCHA
MURILO RODRIGUES DA CUNHA
RICARDO TORTORELLA
DENISE RESENDE
ELIZIANE PAIVA
ARNEY FRASSON
VANESSA STRUCKL
EGON SCHADEN JR
ALAN MALINSKI
IVAN BONETTI
ROGERIO TEIXEIRA
CONRADO MARIOTTI NETO

SINDITRIGO/MG
SINDITRIGO/PR
SINDITRIGO/RS
SINDUSTRIGO
SPA/MAPA
CNM
SINDITRIGO/Cent.Oest
ABITRIGO
ABITRIGO
ACEBRA
ACEBRA
ACEBRA
ACEBRA
CNA
Câmara
EMBRAPA
SINDITRIGO/PR

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

PR - presente / CO - convidado
Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata:
Desenvolvimento

Sim

Abertura da Reunião: A 53ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Culturas de
Inverno foi aberta às quatorze horas e sete minutos do dia 14 de março de 2017, na Sala de Reuniões do
2º Andar, nº 250 – Edifício Sede do MAPA, pelo Presidente da Câmara Sr. Flavio Enir Turra, que
agradeceu a presença de todos os presentes.
Apreciação e Aprovação da Ata da 52ª Reunião da Câmara: A ata foi aprovada pelos membros, sem
nenhuma ressalva e assinada pelo Presidente.
Informações da Presidência e da Secretaria da Câmara. ACST/ MAPA:
O Secretário da Câmara, Leandro Lima, deu boas vindas a todos para a primeira reunião ordinária do ano
e aproveitou para fazer algumas ressalvas que poderão alterar o contexto da Assessoria de Apoio às
Câmaras Setoriais e Temáticas – ACST para presente ano. Dentre elas são: Cortes orçamentários,
limitação na equipe de apoio e readequação do calendário de reuniões para as Câmaras Setoriais e
Temáticas. Infelizmente, para 2017, não há previsão de realização de reuniões fora de Brasília; caso
exista a intenção por partes dos membros, alguma (umas) entidade (s) participante (s) da cadeia produtiva
terá que arcar com as despesas (diárias e passagens) do Secretário e do Assessor da Câmara para que a
mesma seja realizada no local proposto. Outra orientação é que ocorra 03 (três) reuniões em 2017, com a
possível prerrogativa de convocar 01 (uma) reunião extraordinária. Além do mais, extinguirá a
obrigatoriedade da redação das atas, que passarão a ser substituídas por um resumo das deliberações e
encaminhamentos feitos pelo Plenário em cada reunião ordinária. Os novos procedimentos internos de
funcionamento das Câmaras Setoriais e Temáticas foi enviado a todos via e-mail.
O calendário para o ano vigente ficou decidido da seguinte maneira:
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13 de junho – (MAPA) – Brasília/DF – 14:00h às 17:00h.
12 de setembro – (MAPA) - Brasília/DF – 14:00h às 17:00h.
28 de novembro – (MAPA) - Brasília/DF – 14:00h às 17:00h.
Medidas de Apoio à Comercialização do Trigo Safra 2016 e Perspectivas de Preços Mínimos para
Safra 2017 – Silvio Farnese – SPA/MAPA;
O representante da Secretaria de Política Agrícola, Silvio Farnese, iniciou seu discurso contextualizando
algumas informações sobre a Portaria Interministerial Nº 259, de 25 de novembro 2016, além de outros
comentários adicionais. Nela ficam estabelecidos parâmetros para a concessão de subvenção econômica,
na forma de equalização de preços, por meio de leilões públicos conduzidos pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) por intermédio dos instrumentos de apoio à comercialização do Prêmio
Equalizador Pago ao Produtor Rural e/ou sua Cooperativa (Pepro) e do Prêmio para Escoamento de
Produto (PEP), para o trigo em grãos, da safra 2016/17. O volume destinado é de até R$150 milhões
limitados às Operações Oficiais de Créditos (OOC) e, até o presente momento, já foram realizados 10
(dez) leilões, o último ocorreu no dia 08 de março. Foi ofertado 1,2 milhão de toneladas no RS, 340 mil
no PR e 39 mil em SC, sendo que as vendas foram 700 mil, 94 mil e 3,7 mil, respectivamente. Farnese
citou que é preciso criar estratégias para gerar maior interesse dos produtores, disse que o excesso de
burocracia e exigência de documentos ainda atrapalha e perguntou aos membros se ainda é pertinente a
permanência dos leilões. Os membros colocaram que não há mais necessidade nos leilões, questionaram
a quantidade ofertada, a revisão no edital e sugeriram que os próximos leilões iniciassem antes, houve
demora na realização. O Assessor Parlamentar, Ivan Bonetti, pediu desculpas pelo não comparecimento
do Deputado Covatti Filho, pois teve que se ausentar por motivos profissionais da Câmara dos
Deputados, no entanto, ressaltou que há um Projeto de Lei (PL) 529/2017 que concede autonomia ao
MAPA para formatação e venda de estoques públicos, assim como, será apresentado, em breve, outro PL
que trata sobre subvenções e leilões e esse determina o MAPA como único responsável pela elaboração
dos leilões. Ao final, Farnese citou que devido a dificuldades financeiras e ajustes fiscais o Preço Mínimo
não deverá ser elevado, permanecerá com o mesmo valor, e o orçamento para 2017 para políticas de
apoio à comercialização é de R$2,6 bilhões, sendo 1,9 bilhão para Aquisição de Estoques e 760 milhões
para PEP e PEPRO.
Apresentação da Conjuntura do Trigo – Paulo Magno Rabelo / Thomé Guth – CONAB:
O representante da Companhia Nacional de Abastecimento, Thomé Guth, iniciou sua apresentação
contextualizando o cenário atual do trigo nos EUA. De início citou sobre o aumento nos estoques de
passagem americanos nos últimos anos, que culminou no aumento nos preços médios, no entanto, vem
gerando desestimulo ao plantio do cereal. Ressaltou também, que para a safra 2017/2018 a previsão é de
redução na área plantada, algo em torno de 8%, queda na produtividade e na exportação. Ao final
apontou alguns destaques para o trigo russo e alguns comentários sobre o agronegócio argentino e fez um
breve comentário sobre a saída dos EUA do Tratado Transpacífico de Comércio Livre - TPP e suas
expectativas para as próximas negociações internacionais.
Apresentação está disponível no site: http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
Relato dos participantes sobre a conjuntura do trigo na safra 2016;
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PR - Estimativa de produção é de 3,50 milhões de toneladas/ Maior produtividade média estadual dos
últimos anos, 3.000kg/ha / Excelente qualidade / área plantada 1,1 milhão de hectares.
SC - Estimativa de produção é de 180 mil toneladas.
MG - Estimativa de produção é de 300 mil toneladas / Ótimo preço de venda para a maioria dos
produtores / Excelente qualidade.
RS - Estimativa de produção é de 3,00 milhões de toneladas/ Excelente produtividade e qualidade / 700
mil vendidos do leilão de PEPRO.
GO - Declínio de Produção / Preços longe dos preços mínimos.
SP - Estimativa de produção é de 220 mil toneladas / Comercialização aquém do esperado.
Monitoramento da Qualidade do Trigo – Ana Christina Albuquerque– EMBRAPA;
A representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Ana Christina Albuquerque, relembrou
a todos quanto à coleta das amostras referente à qualidade do trigo brasileiro e citou que os exemplares
encaminhados ainda não alcançam a quantidade estimada, do mesmo modo que, são necessárias algumas
melhorias por parte dos membros responsáveis, (melhor identificação das amostras, melhor qualidade na
coleta, cuidado no envio das amostras, dentre outros). De um total de 446 amostras previstas, 331 foram
recebidas pelo Laboratório de Qualidade Tecnológica de Grãos da Embrapa Trigo até o presente
momento, sendo que, dessas já coletadas, 80 já estão com os resultados prontos. Ana Christina destacou
que na próxima reunião da câmara já estarão disponíveis todos os resultados das coletas entregues, no
entanto, para que seja feita a análise de agrotóxicos e multiresíduos é necessário apoio financeiro para
viabilizar a pesquisa.
Relato sobre a nova resolução dos LMT’s para Micotoxinas e Relato do GT de Agrotóxicos;
O Presidente relembrou a todos sobre a proposta técnica da ANVISA quanto aos LMT’s para a
micotoxina DON em trigo, valendo lembrar que na última reunião, a câmara recomendou manter em
2000 ppb para o trigo em grão e 1750 ppb para farinha de trigo, assim como, prorrogar o prazo por mais
02 (dois) anos para que se possa consolidar os resultados. A resolução RDC nº 138, de 08 de fevereiro de
2017, da ANVISA estabeleceu, com vigência em janeiro de 2017, os limites de 3000 ppb para trigo em
grão e 1000 ppb para farinha de trigo e derivados, sendo que o limite para este último, cairá para 750 ppb
em 2019. Alguns membros se mostraram satisfeitos com o limite estabelecido para 2017, todavia, em
2019, poderá ocasionar problemas, inclusive de comercialização. Adiante, a representante da Associação
Brasileira da Indústria do Trigo - ABITRIGO, Denise Resende, trouxe uma apresentação que foi debatida
entre os membros do GT de agrotóxicos e que expôs os seguintes assuntos: 1) Revisão da RDC 07/2011
que dispõe sobre os Limites de Micotoxinas em alimentos, 2) PL que estabelece a Política Nacional de
Redução de Agrotóxicos, 3) Harmonização dos LMR de agrotóxicos entre países exportadores e 4)
PARA – Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos.
Encaminhamento : O Plenário da Câmara recomendou que houvesse uma reunião do GT de
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agrotóxicos com a Secretaria de Defensivos Agropecuários – SDA/MAPA e a Secretaria de
Relações Internacionais do Agronegócio – SRI/MAPA a fim de tratar a análise de resíduos de
agrotóxicos e a harmonização do LMR de agrotóxicos. A Secretaria da Câmara ficou responsável
por agendar a reunião e posteriormente informar os membros.
Apresentação está disponível no site: http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
Assuntos Gerais:
Os membros questionaram e discutiram problemas relacionados à competitividade logística do setor,
entraves regulatórios e negociações internacionais que necessitam de esclarecimentos perante o MAPA.
Encerramento: o Presidente agradeceu a presença de todos e, não havendo mais assuntos a serem
tratados, a reunião foi encerrada às dezessete horas e dois minutos, e eu, Guilherme Oliveira Werneck,
redigi a seguinte memória de reunião, revisada pelo Secretário da Câmara.

Preposições
Item Item da reunião
Ações
Item Ação

Responsável

Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião:
Pauta da Reunião

Anexos
Arquivo

Dt. prevista

Hora de início:

Descrição
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