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 da Viticultura, Vinhos e Derivados
Título:
Reunião Ordinária N. 44
Local:
Auditório Maior, Sobreloja do Ed. Sede do MAPA, Brasília/DF
Data da
Hora de
Hora de
23/03/2017
09:30
13:30
reunião:
início:
encerramento:
Pauta da Reunião
1.

09:00 - Abertura da reunião
* Saudação do Presidente da Câmara
* Assuntos da Secretaria da Câmara:
- Aprovação da Ata da 43ª reunião
- Próximas Reuniões
- Membros Infrequentes

2.

09:10 - Grupos de Trabalho da Agenda Estratégica
* Cadastro Vitivinícola - Paviani
* Crédito - Paviani
* Seguro Rural - Olir
* Legislação - Mário Sérgio
* Comercialização da safra - Oscar Ló
* Defesa da cadeia produtiva - Railson Vieira
* Tributação - Pedrucci

3.

10:00 - Safra 2016/2017 (evolução/estoques) - Olir Schiavenin-CIU

4.
10:20 - Recursos oficiais para a aquisição da safra da uva 2016/2017 - Olir Schiavenin-CIU/Helio Marchioro-Fecovinho e
Gustavo Firmo-SPA/MAPA
5.

10:50 - Zoneamento agrícola na perspectiva do setor vitivinícola - Hugo Rodrigues-CGRA/DGER/SPA/MAPA

6.
11:10 - Normas para produção e multiplicação de mudas de videira - Fernando Protas-Embrapa e Elyson SantosDFIA/SDA/MAPA
7.

11:30 - Projeto de São Paulo para logística - Raquel Salgado-ABBA

8.

12:00 - IPI para Sangrias e Coquetéis - IBRAVIN

9.

12:20 - Agua exógena - IBRAVIN

10.

12:40 - Assuntos Gerais

11.

13:00 - Encerramento

Lista de Participantes
Nome
1 HUMBERTO CERESER
2 MARCONI LOPES DE ALBUQUERQUE
3 DIEGO SILVA DE SOUSA
4 RAQUEL DE ALMEIDA SALGADO
5 LUCIANO VIAN
6 JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA
7 DARCI DANI
8 RAILSON VIEIRA LOURES
9 MARCOS MONTEIRO SOARES

Entidade
SINDIVINHOS
ACST/MAPA
ABBA
ABE
ABRABE
AGAVI
ANEV
ApexBRASIL

Frq Assinatura
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

JOSE CARLOS ESTEFENON
LUCINDO COPAT
OLIR SCHIAVENIN
VASCO MAZZAROLLO
FLAVIA MACHADO STARLING SOARES
JOSÉ FERNANDO DA SILVA PROTAS
Oscar Ló
ITALO FRANCISCO BERTOLI
CARLOS RAIMUNDO PAVIANI
HELIO LUIZ MARCHIORO
CELSO PANCERI
GUSTAVO HENRIQUE MARQUIM FIRMO DE ARAUJO
JOAO ANTONIO FAGUNDES SALOMAO
DIRCEU SCOTTÁ
JOSE GUALBERTO DE FREITAS ALMEIDA
joao antonio gonçalves dos santos
ALEXANDRE SEABRA RESENDE
CELIO DE FIGUEIREDO MAIA
MARIO SERGIO CARDOSO
RACHEL ALVES
IVAN BOWETTI
ANDREA FARIA
HUGO BORGES
LUIS GONÇALVES
CELSO TEIXEIRA

ASBRASUCO
ASBRASUCO
CIU
CNA
CONAB
EMBRAPA
FECOVINHO
FIEMG
IBRAVIN
OCB
SINDIVINHO/SC
SPA/MAPA
SPA/MAPA
UVIBRA
VALEXPORT
VALEXPORT
ABRAS
MDIC
ASBRASUCO
Confraria Amigas
Câmara
SEBRAE
SPA/MAPA
SPA/MAPA
SRI/MAPA

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

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

Sim

1. Abertura da reunião - *Saudação do Presidente da Câmara: Às nove horas e trinta minutos, do dia 23 de marco
de 2017, no auditório maior, sobreloja da sede do MAPA, na cidade de Brasília/DF, foi aberta pelo Secretário da
Câmara, Marconi Albuquerque a Quadragésima Quarta Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da
Viticultura, Vinhos e Derivados. Em seguida, o Presidente da Câmara, Humberto Cereser, saudou a todos, agradeceu
a participação e comentou rapidamente sobre as medidas decorrentes da operação “Carne Fraca”, da Polícia Federal, que
levou o Ministério a requisitar novamente o processo de registro das fábricas, endurecendo a fiscalização, de todo o
processo produtivo, mesmo em setores diferentes da carne. Citou a questão da “água exógena” como ponto focal de
ação imediata, para resguardar o setor de um possível prejuízo relacionado à opinião pública. Destacou a boa safra
2016/2017 e conclamou a união de todos. *Assuntos da Secretaria da Câmara: Aprovação da Ata da 43ª reunião: a
ata da última reunião, após apreciação do Colegiado, resultou aprovada. Próximas Reuniões - referendo: foram
confirmadas as seguintes datas: 01/06/2017, em Bento Gonçalves/RS (alterada por proposta do IBRAVIN em função da
realização do III Simpósio Internacional Vinho e Saúde), e 28/10/2017, em Brasília. Membros infrequentes - Foi
apresentado pela Secretaria da Câmara o levantamento da assiduidade dos membros, destacando os que já ultrapassaram
o limite regimental de três faltas. Resultou deliberado a exclusão da Confederação Nacional de Municípios - CNM e da
Associação Brasileira de Sommeliers - ABS (sessão Brasília); ascensão do MDIC à condição de membro) e o envio de
convite à sessão nacional da ABS para que integre a Câmara. Finalmente, foi aprovada a entrada da Confraria das
Amigas do Vinho, na condição de convidado permanente. Outros: o Secretário da Câmara informou que a partir de
agora não será mais elaborada ata, mas sim uma memória das reuniões onde ficaram consignadas as deliberações e os
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encaminhamentos. Lembrou, por último, que este ano as reuniões foram reduzidas ao número de três, em princípio todas
em Brasília, devido à contenção o orçamentário do governo federal.
Deliberações:
a) alteração da data da próxima reunião para 01/06, em Bento Gonçalves/RS.
Ação: comunicar a todos os membros e acertar com o IBRAVIN os preparativos da reunião.
Responsável: Secretaria da Câmara
b) encaminhamento de correspondência ao ministro do MAPA para que oficie os outros ministérios, secretarias e órgãos
de governo, cobrando sua presença nas reuniões.
Ação: elaboração e envio do ofício ao ministro
Responsável: Secretaria da Câmara
c) exclusão da CNM e da ABS-BSB, envio de convite à ABS-BRASIL e elevação do MDIC à condição de membro.
Ação: elaboração e envio de ofício às entidades informando a decisão da Câmara
Responsável: Secretaria da Câmara
d) Inclusão, na Câmara, da Confraria das Amigos do Vinho, na condição de convidado
Ação: fazer o registro no sistema de gerenciamento de câmaras - SGCAM
Responsável: Secretaria da Câmara
2. Grupos de Trabalho da Agenda Estratégica
*Cadastro Vitivinícola - Carlos Paviani, do IBRAVIN, informou sobre o andamento do cadastro vitivinícola nacional,
assunto tratado pelo GT por ele coordenado. No Rio Grande do Sul o novo sistema do cadastro vinícola está
praticamente concluído. Órgãos de fiscalização estaduais terão acesso integral, e empresas poderão acessar por
grupo/valor agregado. Será feito nos moldes do anterior, os dados estão sendo migrados pelos técnicos de entidade
privada, embora não se tenha garantia de que a área de tecnologia do MAPA tenha feito os arranjos necessários para
utilizá-los, e se a área técnica de bebidas aceitará os parâmetros utilizados no sistema estadual. O cadastro vitícola , no
âmbito do MAPA, já está pronto, mas carece de estratégias de implementação, instrução normativas, direcionamentos
para efetividade. No RS ele será feito nos moldes do ano anterior, com dados sendo migrados da base estadual para a do
cadastro nacional. Finalizou assegurando que o IBRAVIN se coloca à disposição para viajar aos municípios e divulgar.
*Crédito - Carlos Paviani informou que foram apresentadas ao Secretário Neri Geller, SPA/MAPA, propostas de
Crédito de Comercialização de Safra: recursos de 400 milhões para financiamento de estocagem e comercialização
(recursos controlado, modalidade FGPP/FEPM); ampliação dos limites de financiamento das cooperativas e industrias
vinícolas para 60 milhões (modalidade FGPP); permissão para uso de metade desse limite para empresas que produzem
suas próprias uvas; ampliação do limite de financiamento para 20 milhões por produtor; desvinculação do CNPJ da
matriz e das filiais no que se refere ao financiamento, para que o limite seja considerado para cada unidade e não para o
conjunto; e solicitação de aumento de limites destinados à agricultura familiar (85% da uva é produzido por esses
agricultores). Sobre o preço mínimo houve consenso entre o setor privado/produtor e Governo para estabelecimento do
patamar, considerando a safra grande com preço elevado, funcionando muito bem. Carlos Paviani elogiou o
posicionamento da Conab e da SPA, durante o Congresso da OIV, quando chegaram a definição do preço mínimo.
Terminou propondo que a Câmara apoie as propostas por meio de oficio, o que foi aceito.
*Seguro Rural - Olir Schiavenin, da CIU, elencou os dados que apontam uma piora com relação ao seguro rural. Tema
recorrente não só nas reuniões da Câmara Setorial, como da FETAG, da CIU, entre outras. As modalidades do seguro,
PROAGRO+ e PSR, apontam diminuição do número de apólices nos últimos anos. Propôs: a ampliação dos recursos
orçamentários do Governo Federal para custear a subvenção (o previsto atualmente, 400 milhões, será insuficiente para
tal fim, especialmente na área da fruticultura); o aumento do percentual de participação do governo no subsídio; buscar
apoio estadual para custear parte do subsídio; rever alíquota do PROAGRO; garantir assistência/seguridade financeira
para a agricultura familiar.
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*Legislação - Mário Sérgio, da Asbrasuco, apresentou as ações propostas pelo GT de Legislação, sob sua
coordenação: concluir a formação do Grupo de Trabalho, elencar e definir prioridades, receber e analisar as demandas
da Assembleia, entre outras. Destacou os assuntos pendentes: Moção nº 4/2014 - Alteração legislação federal, Volume
de vinhos e bebidas - bagagem acompanhada, Proposta de Alteração Decreto-Lei 79/1966 - Política de Preços Mínimos,
Revisão para atualização do Decreto 8.198/2014 -Vinhos e Derivados da Uva e do Vinho, Consulta Pública - Portaria
43/2016 - Complementação de Padrões de Identidade e Qualidade de Vinhos e Derivados da Uva e do Vinho.
*Comercialização da safra - Hélio Marchioro, da OCB, substituiu Oscar Ló apresentando dados sobre as negociações
da safra comparando os resultados de 2016 com as dos anos anteriores. Destacou uvas processadas no RS (com
estimativa 2017); evolução do nº de empresas do RS e empresas que processaram uvas; resultados do setor vitivinícola
2015; destinação das uvas; distribuição da comercialização; dentre outros dados relevantes.
*Defesa da cadeia produtiva - Railson Vieira, da ANEV, fez apresentação sobre a parte da agenda estratégica de
responsabilidade do seu grupo de trabalho da qual constaram estratégias e ações de “Fiscalização e Controle”, para
“Revisão dos Marcos Regulatórios”, e relacionados à questão da “Informalidade”.
*Tributação - Gilberto Pedrucci, do Sindivinho/RS a apresentação do tema ficou prejudicada em face da ausência do
coordenador do GT e será tratado na próxima reunião.
3. Safra 2016/2017 (evolução/estoques) - As tratativas sobre este tema foram feitas em paralelo com os subtemas temas
do item dois, quando informações sobre a safra e estratégias para negociá-la foram discutidas.
Deliberação: Não houve.
4. Recursos oficiais para a aquisição da safra da uva 2016/2017 - As tratativas sobre este tema foram feitas em
paralelo com os subtemas temas do item dois, onde informações sobre a safra e estratégias para negociá-la foram
discutidas.
Deliberação: Não houve.
5. Zoneamento agrícola na perspectiva do setor vitivinícola - Hugo Borges, da CGRA/DGER/SPA/MAPA,
explicou o procedimento relacionado ao zoneamento agrícola (estudo fundamental para subsidiar políticas de crédito e
seguro, pois servem para indicar os municípios aptos a cultivar determinada cultura e acessar essas políticas). Antes uma
empresa terceirizada realizava o estudo, mas desde 2015 é realizado pela EMBRAPA, por meio de parceria, de acordo
com demandas prioritárias, e orçamento disponível. Atualmente a uva está sendo indicada, junto a outras seis culturas,
como prioritária. Foi encaminhado termo de referência, com a disponibilidade orçamentária, à Embrapa, que se
manifestará sobre prazos e procedimentos para efetuar o zoneamento nacional. Fernando Protas, da Embrapa,
comentou o assunto e ressaltou a importância do zoneamento para uva.
Deliberação: Não houve.
6. Normas para produção e multiplicação de mudas de videira - Fernando Protas falou sobre demanda apresentada
em 2014, em reunião ordinária da Câmara, a respeito da necessidade de normas que disciplinem a
produção/comercialização/certificação de mudas de qualidade, das quais depende a qualidade dos produtos finais da
cadeia. Hoje a vitivinicultura conta com rede consolidada de viveiros e fabrica de matrizes, que contam com apoio
técnico da Embrapa. Contudo o tema carece de legislação que controlem, estruturem e parametrizem essa fabricação.
Sem um arcabouço normativo, a fabricação pode se dar de forma paralela o que favorece a proliferação de viroses. Ele
sugeriu que a Câmara busque o andamento desse processo e encampe pedido para o seu prosseguimento. O Secretário
da Camara leu relatório de nivelamento encaminhado pelo CSM/DFIA/SDA, área responsável pelo tema no MAPA.
Deliberação: encaminhamento de ofício da Câmara reforçando/ratificando a demanda do setor, cobrando agilidade e
solicitando que sejam consideradas, entre outras razões, as especificidades da cadeia da viticultura e vinhos.
Ação 1: elaboração da minuta do documento
Responsável: Fernando Protas - Embrapa
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Ação 2: finalização e envio do ofício
Responsável: Secretaria da Câmara
7. Projeto de São Paulo para logística reversa - tema a ser tratado na próxima reunião.
Deliberação: adiamento do tema.
Ação: preparar a apresentação do tema
Responsável: Raquel Salgado - ABBA
8. IPI para Sangrias e Coquetéis - Carlos Paviani informou que tem reunião agendada para o dia de amanhã com o
Ministro da Fazenda Henrique Meirelles para tratar do tema. Propôs que não se deva tratar dessa questão nesse
momento e, ao contrário, focar o IPI dos vinhos.
Deliberação: acatamento da proposta.
9. Água exógena - Carlos Paviani disse haver uma proposta de regulamentação - atualizada recentemente - e que
compõe texto da Portaria nº 43, que proíbe o uso da água resultante da concentração de suco para fins de produção
alimentícia. Helder Borges, da CGVB/SDA/MAPA, disse que já foram consolidadas as sugestões da consulta pública
relativa a portaria nº 43, pretende chamar a consulta pública para discutir alterações no Decreto do vinho até a segunda
quinzena de maio, sobre o cadastro vinícola espera que esteja pronto até o mesmo de maio para uso nos dois sistemas.
Deliberação: Não houve.
10. Assuntos Gerais - Carlos Paviani falou sobre a reforma tributária da qual o setor necessita (mesmo se tratando de
item de longo prazo), seus efeitos e possibilidades para esse fim. Convidou quem pudesse participar de reunião na parte
da tarde para tratar da proposta. Celso Panceri, do Sindivinho/SC, pleiteou a manutenção da unidade fiscalizatória em
Videira/SC - foco produtivo - considerando sua importância para os produtores, bons resultados, e os benefícios
alcançados até então graças à cooperação das entidades da região e desse posto. As fiscalizatórias desenvolvidas
inibiram claramente a ação de contraventores. Railson Vieira fez apresentação rápida sobre os novos objetivos a serem
perseguidos, ressaltando os benefícios da nova estrutura das reuniões, mais célere e objetiva e a importância da coesão
entre os elos da cadeia. Também exibiu vídeo mostrando a utilização do novo engarrafamento móvel, em Jundiaí/SP,
trabalho que contou com a colaboração da Câmara Setorial do governo estadual e das cooperativas.
Deliberação: envio de ofício ao Ministro e/ou Secretário Executivo solicitando a manutenção da unidade fiscalizatória
de Videira/SC.
Ação 1: elaboração da minuta do documento
Responsável: Celso Panceri - Sindivinho/SC
Ação 2: finalização e envio do ofício
Responsável: Secretaria da Câmara
11. Encerramento - Vencida a pauta, o Presidente da Câmara ressaltou a importância da reunião, do trabalho em
defesa do setor. Agradeceu a presença dos membros e convidados, desejou bom regresso a todos e encerrou a reunião às
treze horas e trinta minutos. As apresentações feitas nesta reunião serão disponibilizadas aos integrantes da Câmara, e
pelo seguinte: http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.

Preposições
Item Item da reunião
Ações
Item Ação

Responsável

Dt. prevista

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

Anexos
Arquivo

Hora de início:

Descrição
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