
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel
Título: Reunião Ordinária N. 30
Local: Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 - Ed. Sede do MAPA - Brasília/DF
Data da
reunião:

29/06/2017
Hora de
início:

09:30
Hora de
encerramento:

12:30

Pauta da Reunião

1. 09:30 – Abertura da 30ª Reunião Ordinária – Sr. Pedro Granja, Presidente da CSOB.
2. 09:35 – Aprovação da Ata da 29ª Reunião Ordinária – Sr. Pedro Granja, Presidente da
CSOB.
3. 09:40 – Informes da Secretaria - Sra. Isabel Regina Carneiro, ACST - MAPA.
4. 09:45 – Avisos Ministeriais nº 79 e 80/GM-MAPA, de 3/5/2017 – Mistura de Biodiesel –
Pleito de Antecipação da mistura B9 para julho de 2017 e B10 para março de 2018 –
resultante do pleito do colegiado manifesto através do Ofício nº001/2017- CSOB, de 10/4/2017
– Sr. Pedro granja, Presidente da CSOB e Senador Cidinho Santos – PR/MT .
5. 10:10 – Antecipação do B9 e B10 de Biodiesel  e Atualizações sobre o RenovaBio – Sr.
Miguel Ivan Lacerda, Diretor de Biocombustíveis/MME e debate pelo colegiado.
6. 10:40 – Programa Soja Plus de Sustentabilidade da Soja – Sr. Bernardo Machado Pires –
Gerente de Sustentabilidade da Abiove.
7. 11:00 – Mudanças na Portaria do Selo Combustível Social – SEAF – Representante da
Coordenação Geral de Biocombustíveis/MDA e debate pelo colegiado.
8. 11:30 - Assuntos Gerais.
9. 12:00 – Encerramento.

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 PEDRO FERREIRA GRANJA JÚNIOR UBRABIO PR
2 SERGIO TADEU CABRAL BELTRÃO UBRABIO PR
3 ISABEL REGINA FLORES CARNEIRO ROXO PR
4 DANIEL FURLAN AMARAL ABIOVE PR
5 MÁRCIO RAFAEL MARQUES BARBOSA MACIEL ABIOVE PR
6 PAULO SÉRGIO MUSTEFAGA ABRAFRIGO PR
7 MARCIA VALERIA DE SOUZA ALVES ANP PR
8 JÚLIO CÉSAR MINELLI APROBIO PR
9 RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES CC/PR PR
10 ALAN FABRICIO MALINSKI CNA PR
11 BRUNO GALVEAS LAVIOLA EMBRAPA PR
12 GUSTAVO LUÍS DE SOUZA MOTTA MME PR
13 JOÃO JOSÉ PRIETO FLÁVIO OCB PR
14 SÉRGIO LUIS FELTRACO OCB PR
15 ANDRÉ LUIZ LEMES MARTINS SEAD PR
16 JOSE CARLOS PIRES SEAPI/RS PR
17 GORAN KUHAR JEZOVSEK SINDIVEG PR
18 TIAGO QUINTELA GIULIANI SPA/MAPA PR
19 MARCIO HENRIQUE CORDELLINI ANDEF PR
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PR - presente / CO - convidado

 

20 ANTONINHO ROVARIS CONTAG PR
21 FILLIPE GARCIA ANP CO
22 CÉLIO LUÍS PAULO MDIC CO
23 FILIPE BRITTO PBIO CO
24 HAROLDO B. OLIVEIRA SEAD CO
25 MARIO CLARO ABREU UBRABIO CO
26 DONIZETE TOKARSKI UBRABIO CO
27 NAYARA MACHADO UBRABIO CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

1) Abertura da 30ª Reunião Ordinária

Às nove horas e quarenta minutos do dia vinte e nove de junho de 2017, na sala de reuniões nº 250, 2º

andar do edifício sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Brasília-DF, foi aberta a

Trigésima Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel pelo

Sr. Pedro Granja, Presidente da Câmara, que requereu e enfatizou a importância da presença de todos até

o encerramento da reunião.

 
2) Aprovação da Ata da 29ª Reunião Ordinária

Submetida à aprovação do plenário, a Ata da 29ª Reunião Ordinária, encaminhada previamente, por meio

eletrônico, foi aprovada, por unanimidade.

 
3) Informes da Secretaria

A Sr.ª Isabel Regina Flores Carneiro, Secretária da Câmara, apresentou a data da próxima reunião

ordinária para 2017, agendada para 23/11, em Brasília-DF. Mostrou em projeção o Ofício nº 001/CSOB,

de 10.4.2017 contendo deliberação unânime do colegiado a  respeito  do pleito  da  Antecipação de

Misturas de Biodiesel ao Diesel: B9 para julho de 2017 e B10 para março de 2018 que endossados pelo

Sr. Ministro Blairo Maggi, desencadearam a formulação e envio dos Avisos Ministeriais MAPA nº 79 e

80/2011,  ambos de  3/5/2017,  aos  Srs.  Ministros  da  Casa  Civil  e  Ministro  de  Minas  e  Energia.  A

Secretária ressaltou que essa importante conquista é do colegiado da CSOB, das gestões do Presidente da

Câmara tendo o Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recepcionado o pleito com muita

sensibilidade.

 
4)  Avisos  Ministeriais  nº  79 e  80/GM-MAPA, de 3.5.2017 –  Mistura de Biodiesel  –  Pleito  de

Antecipação da mistura B9 para julho de 2017 e B10 para março de 2018 – resultante do pleito do

colegiado  manifesto  através  do  ofício  nº  001/2017-CSOB,  de  10/4/2017  –  Sr.  Pedro  Granja,

Presidente da CSOB.

O Sr. Pedro Granja, Presidente da CSOB frisou que estudos apontam que as misturas de B9 e B10 são

seguras de serem aplicadas. Também, frisou que o envolvimento do Senador Cidinho Santos – PR/MT

e a boa receptividade com que o Sr. Blairo Maggi, Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

dispensou ao pleito da CSOB resultaram no endosso dos termos pretendidos com a emissão e envio dos

Avisos Ministeriais MAPA aos Ministros da Casa Civil e Ministro das Minas e Energia. O Sr. Daniel

Furlan  Amaral,  representante  da  ABIOVE parabenizou  a  união  da  cadeia  no  fornecimento  dos

combustíveis necessários para os testes com B10 e B15. O Sr. Júlio César Minelli, Representante da
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APROBIO comentou a respeito do sucesso do evento organizado pela Frente Parlamentar Mista do

Biodiesel – FrenteBio,,Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético em conjunto

com a Frente Parlamentar Mista da Agropecuária - FPA e a Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas

e Equipamentos - FPMAQ acerca do programa RENOVABIO sendo muito concorrida com a presença de

representantes  dos  setores  do  etanol  e  do  biodiesel.  Durante  a  reunião  agendada  entre  o  Setor

sucroenergético com o Presidente da República, Sr. Michel Temer, o setor do biodiesel expôs e requereu

a antecipação das misturas do B9 e B10 tendo tido boa a receptividade do assunto pelo Presidente da

República que se comprometeu a reunir-se com os 3 ministérios para buscar solução nos próximos 15

dias.  O Sr. Sérgio Beltrão,  Representante da UBRABIO, elucidou que cerca de 40 parlamentares

estavam presentes ao evento e que os congressistas, aliados ao Setor, estão em campanha para acelerar a

Lei do RENOVABIO, que deverá ser editada através de Medida Provisória. Com relação à antecipação

das misturas, ressaltou que o aumento do B9 vem resgatar o patamar anterior, já que hoje estamos com

volume similar ao praticado em 2015. O Sr. Rodrigo Rodrigues Representante da Casa Civil destacou

que a provável restrição do Ministério da Fazenda decorre da questão da renúncia fiscal. O Sr. Donizete

Torkaski, Representante da UBRABIO ponderou que nunca se importou tanto diesel quanto atualmente,

o que vem gerando maior desemprego. É um equívoco o conceito de que o incremento da mistura de 8%

para 9% afetaria a arrecadação. Permanentemente, enfrenta-se constantes ameaças quer por falta de

testes, falta de matéria-prima e outros problemas. Estamos diante de uma safra recorde de soja, o Novo

Marco Regulatório  não prevê testes  para  o  B9.  O incremento  da  produção de  biodiesel  repercute

positivamente em toda a cadeia. Resulta na agregação de valor e interiorização da indústria, gerando

renda e empregos de qualidade em substituição aos crescentes dispêndios com a importação de diesel,

além dos inegáveis benefícios ambientais e de melhoria da qualidade de vida pela redução das emissões

atmosféricas que este combustível limpo e sustentável proporciona em relação ao combustível fóssil.

Sugere que esta Câmara solicite ao Sr. Ministro Blairo Maggi que reforce perante o MME e a todos os

ministérios que possuem assento no CNPE e ao Presidente da República o posicionamento favorável às

progressões de mistura a partir de março/2018), com implantação de fase intermediária para B9 ainda em

2017.

 
5) Antecipação do B9 e B10 de Biodiesel e atualizações sobre o RenovaBio – Sr. Miguel Ivan

Lacerda, Diretor de Biocombustíveis/MME e debate pelo Colegiado.

O Sr.  Miguel  Ivan Lacerda,  representante  do MME, atualizou ao colegiado da fase atual  que se

encontra o Programa RenovaBio que contou com a participação ativa dos seguintes órgãos envolvidos:

MDIC, MAPA, MME, MF, ANP, MMA e MCTIC. A proposta  de redação da Lei  já  está  em fase

adiantada e a Presidência da República sugeriu que pudesse ser no formato de Medida Provisória em

detrimento de Projeto de Lei. Descreveu em seguida a certificação em função de metodologia de ciclo de

vida. De acordo com a pegada de carbono por unidade de energia seria aplicada uma nota que varia de 1

a  10  sendo  10  a  melhor  performance,  gerando  os  CDBios  negociados  junto  a  Bolsa  de  Valores.

Exemplificando:  Caso o  distribuidor  adquirir  30% de  combustível  fóssil,  obrigatoriamente  terá  a

obrigação de adquirir 30% em CDBios. Até a semana passada as distribuidoras queriam o PL, mas

entende que o melhor seria que pudessem ser ambas: PL e MP. A Valorização de biocombustíveis irá

incrementar a arrecadação difusa contribuindo com a menor emissão de CO2. Constituem-se em novos

produtos negociáveis sem muita regulação e os Bancos querem usar os CDBios (fundo verde) em suas

transações  financeiras.  A  importância  do  Programa  RenovaBio  uniu  4  Frentes  parlamentares,

computando mais de 40 parlamentares tendo recentemente sido fruto de 2 (dois)  encontros com o

Presidente da República, Sr.  Michel Temer. Reforçou a importância de se unir os 2 setores: o do etanol e

o  do  biocombustível  pela  importância  estratégica  do  Setor  para  o  País  assim  como  ressaltou  a
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importância da proposta estratégica para o setor reconhecendo o valor do Biodiesel. Reconhece que o

Setor acaba se perdendo em brigas pequenas enquanto o adversário tem apenas 1 (um) único objetivo:

derrubar o biodiesel. Destaca que não existe a figura legal do “talvez tenha” antecipação das misturas,

conforme consta em ata do CNPE, até porque saiu-se da reunião com a certeza da aprovação, e não do

indicativo  de  que  talvez  tenha.  Informou que  esá  inclusive  sendo enviada  Carta  ao  Bispo  que  se

comprometeu em fazer  chegar  às  mãos do Papa Francisco solicitando apoio ao RenovaBio.  O Sr.

Donizete Torkaski, Representante da UBRABIO questionou o que fazer para derrubar os argumentos

contrários ao Programa RenovaBio, e foi orientado pelo Sr. Miguel Ivan Lacerda, que a melhor solução é

usar da maior transparência possível contanto toda a história. O Colegiado deliberou por encaminhar

ofício da CSOB manifestando apoio formal ao Renovabio.

 
6) Programa Soja Plus – sustentabilidade da Soja – Sr. Bernardo Machado Pires – Gerente de

Sustentabilidade da ABIOVE.

O Sr. Bernardo Machado Pires,  representante da ABIOVE, apresentou o projeto de O Soja Plus

(www.sojaplus.com.br),  programa  de  gestão  econômica,  social  e  ambiental  da  propriedade  rural

brasileira, foi instituído em 2011 por meio de uma parceria entre a Associação Brasileira das Indústrias

de Óleos Vegetais (Abiove) e a Associação dos Produtores de Soja e Milho do estado de Mato Grosso

(Aprosoja). Por ser simples, voluntário e adequado à realidade do produtor nacional, além de não incorrer

em ônus para ele, o programa está presente no MT, MS, BA e MG. A previsão é ampliar nos próximos

anos para GO, PI e TO. O Soja Plus já realizou assistência técnica em 1.322 fazendas e ofereceu cursos

sobre a rigorosa legislação socioambiental brasileira para 5.700 produtores, gerentes e funcionários. As

propriedades inscritas no Soja Plus produzem 7,15 milhões de toneladas de soja, o que representa cerca

de 8% da produção brasileira da oleaginosa. Em área, o Soja Plus abrange aproximadamente 2,4 milhões

de hectares. Neste período, foram investidos recursos financeiros na ordem de R$ 15 milhões de reais.

Cabe  ressaltar  que  o  Soja  Plus  conta  com  25  profissionais  diretamente  envolvidos  na  sua

operacionalização.  As linhas temáticas de ação compreendem: qualidade de vida no trabalho, melhores

práticas  de  produção  agrícola,  viabilidade  financeira  e  econômica,  qualidade  do  produto  e

responsabilidade social. O objetivo é conciliar a produção agrícola com a conservação dos recursos

naturais e proporcionar a melhoria da saúde e da segurança no trabalho rural.  O Soja Plus oferece

gratuitamente  todas  as  capacitações,  assistência  técnica  e  materiais.  Com isso,  os  produtores  que

participam do Soja Plus contribuem significativamente para a melhoria da imagem do agronegócio

brasileiro.  Os resultados têm demonstrado a importância do programa para a melhoria gradativa e

contínua dos indicadores econômicos e socioambientais nas fazendas.

 
7) Mudanças na Portaria do Selo Combustível Social – SEAF, Sr. André Luís Leme Martins,

Coordenador Geral de Agroecologia e Energias Renováveis da Secretaria de Agricultura Familiar.

O Sr. André Luís Martins, Representante da SEAF, apresentou minuta de portaria do Selo Combustível

Social, as alterações foram definidas com o objetivo de desburocratizar o programa Selo Combustível

Social. Segue abaixo as principais alterações:

Aprimoramento nas definições do conceito de assistência e capacitação técnica – Art. 2º, “X” da

portaria 337, de 18 de setembro de 2015.

1.

Valor fixo para assistência técnica, de 15% em relação ao salário do técnico ou com apresentação

de comprovantes, limitando o valor a no máximo 40% do salário do técnico – Art. 4º, “V” da

portaria 337, de 18 de setembro de 2015

2.

Implementação do multiplicador regional 1,5 para o norte – Art. 4º, §7º, d), da portaria 337, de3.
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18 de setembro de 2015.

Melhorou a redação para o caso de frustração ou perda de produtividade – Art. 8º da portaria 337,

de 18 de setembro de 2015.

4.

Alteração na metodologia de celebração dos contratos, permitindo que a empresa faça o contrato

com o agricultor familiar e reconheça firma em cartório de ambas as partes, ou através de uma

declaração de uma entidade representativa da agricultura familiar de que o contrato foi realizado no

período permitido, conforme zoneamento da cultura contratada –Art. 11º, §1º, da portaria 337, de

18 de setembro de 2015.

5.

Definição do FORO de acordo com a comarca do município do vendedor – Art. 11º, §5º, j, da

portaria 337, de 18 de setembro de 2015.

6.

Melhorou a redação para a participação do INCRA no programa SCS, permitindo que o produtor

de biodiesel comunique o INCRA do arranjo produtivo nos assentamentos – Art. 11º, §7º, da

portaria 337, de 18 de setembro de 2015.

7.

Melhoria no texto quanto à obrigatoriedade e quantidade de eventos necessários para a prestação de

ATER – Art. 15º, §1º, da portaria 337, de 18 de setembro de 2015.

8.

Melhorou  a  redação  referente  a  compensação  de  matérias-primas  nos  anos  precedente  e

subsequente, permitindo também a compensação no ano subsequente a notificação da SEAD – Art.

29º, §5, da portaria 337, de 18 de setembro de 2015.

9.

 
O  Sr.  Antoninho  Rovaris,  Representante  da  CONTAG,  informou ao  colegiado  que  em nenhum

momento a CONTAG foi convidada para o debate acerca do Selo Social e que a opinião dada há 1, ou 2

anos atrás não foram levadas em consideração.  O Biodiesel é uma grande farsa no Brasil, o programa

tem de ser feito para a agricultura familiar. O Sr. Daniel Amaral, Representante da ABIOVE, apoia a

proposta da SEAD por entender que o selo social é muito importante para o Biodiesel brasileiro levando-

se em consideração seu aspecto diferenciado.  As reduções dos custos de produção vão tornar o biodiesel

mais competitivo. O Sr. Antoninho Rovaris, frisou que a CONTAG não abre mão do diálogo. O Sr.

Miguel Lacerda, alinha-se à CONTAG no fato de que o selo social precisa efetivamente chegar até o

agricultor familiar.  O Sr. Júlio Minelli, Representante da APROBIO, apoiam a evolução e a atualização

da Portaria e confirma que várias propostas vêm sendo colocadas, mas que nada disso substitui uma

reavaliação global no programa. Defende que o multiplicador de 1,5 seja ampliado para todas as regiões

de  forma  a  acabar  com  o  desequilíbrio  no  Brasil.  As  diferenças  da  região  sul  para  as  regiões

contempladas  com  o  percentual  pesam  na  balança  e  os  benefícios  amplificados  atrasam  a

competitividade. O Sr. Donizete Torkaski propõe que o colegiado delibere sobre a realização de reunião

exclusivamente para tratar sobre os custos e os benefícios do selo social.

 
Assuntos Gerais

A UBRABIO e a FIENG convidam a todos os membros da CSOB para evento a realizar-se em 29 e

30/8/2017 em Belo Horizonte – MG sobre o Bioquerosene.

 
Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a Reunião foi dada como encerrada às doze horas e cinquenta e um minutos.

 
Encaminhamentos
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1. Será encaminhado ofício da CSOB ao MAPA pedindo ao Sr. Ministro intervenção junto ao CNPE

reforçando o pedido de antecipação da mistura B9 para setembro de 2017 e B10 para março de 2018,

com fase intermediária para B9 ainda em 2017. Responsável pela Ação: Pedro Granja, Presidente da

CSOB e Isabel Carneiro, Secretária da CSOB.

2. O Colegiado deliberou por encaminhar ofício da CSOB manifestando apoio formal ao Renovabio.

Responsável pela Ação: Pedro Granja, Presidente da CSOB e Isabel Carneiro, Secretária da CSOB.

3. Será encaminhado Ofício da CSOB à SEAD solicitando realização de reunião para tratar de revisão de

todo o programa do Selo Social. Responsável pela Ação: Pedro Granja, Presidente da CSOB e Isabel

Carneiro, Secretária da CSOB.

 
Relatora e Revisora: Isabel Regina Flores Carneiro, Secretária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva

de Oleaginosas e Biodiesel.

Preposições
Item Item da reunião

Ações
Item Ação Responsável Dt. prevista

Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião: Hora de início:
Pauta da Reunião

 

Anexos
Arquivo Descrição

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

Página 6 de 6


