
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco
Título: Reunião Ordinária N. 59
Local: Brasília - MAPA
Data da reunião: 17/04/2019 Hora de início: 09:00 Hora de encerramento: 13:00
Pauta da Reunião

1 - Abertura da reunião
            * Saudação do Presidente
            * Assuntos da Secretaria da Câmara
- Aprovação dos registros da 58ª reunião
- Calendário de reuniões de 2019 - Próximas reuniões
- Membros infrequentes
                       
2 - O papel do Consagro e das Câmaras Setoriais na nova Gestão do Mapa -
Helinton Rocha/CGAC/DEP/SPA/Mapa
       
3 - PL nº 769 - Moção proposta pela Coopersac - Marcos Souza/Coopersac e Romeu Schneider/Afubra
 
4 - Lei Kandir - Carlos Galant/Abifumo
 
5 - Consequências da reforma da Previdência sobre o meio rural - Cristiano Zaranza/IPA/FPA
 
6 - Programação Nacional de Diversificação de Áreas Cultivadas com Tabaco
    
7 - Assuntos Gerais
 
     - Convênio 100 Confaz - Carlos Galant/Abifumo
 
8 - Encerramento

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 BENICIO ALBANO WERNER AFUBRA PR
2 ROMEU SCHNEIDER AFUBRA PR
3 MARCONI LOPES DE ALBUQUERQUE PR
4 CARLOS FERNANDO COSTA GALANT PR
5 CARLOS FERNANDO COSTA GALANT ABIFUMO PR
6 FRANCISCO ERALDO KONKOL CNA PR
7 JONAS ISMAEL JOCHIMS CNA PR
8 JOSÉ MILTON KUHNEN CNTA PR
9 MARCOS AUGUSTO DE JESUS SOUZA COOPERSAC PR
10 HUR BEN CORRÊA DA SILVA SAF PR
11 INGRID GRUBER FERREIRA LIMA SAF PR
12 EUGENE CARDOSO CHOUENE SEAPDR/RS PR
13 MAURÍCIO OTÁVIO MENDONÇA JORGE SINDIFUMO - RJ PR
14 MARIANA GUIMARÃES BORBOREMA BRAGA SINDIFUMO - RJ PR
15 LAURO ANHEZINI JUNIOR SINDIFUMO/SP PR
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PR - presente / CO - convidado

 

16 IRO SCHÜNKE SINDITABACO PR
17 ANA CLAUDIA BASÍLIO LIMA DAS MERCÊS SINDITABACO/BA PR

18
GUSTAVO HENRIQUE MARQUIM FIRMO DE
ARAUJO

SPA/MAPA PR

19 ELIANE DAS GRAÇAS MOTA SOARES DE ARAÚJO GS1 Brasil PR
20 SÉRGIO FRANCISCO RAUBER SINDITABACO CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

Item 1 - Saudação do Presidente da Câmara: às nove horas e dez minutos do dia 17 de abril de
2019, na sala nº 250 do edifício sede do Mapa, em de Brasília/DF, foi aberta, pelo Presidente da
Câmara, Romeu Schneider, a quinquagésima nona reunião ordinária da Câmara Setorial da
Cadeia Produtiva do Tabaco. Destacou as presenças do secretário de agricultura familiar e
cooperativismo do Mapa, Fernando Schwanke, e do seu assessor Nelson Andrade, do
coordenador-geral das câmaras, Helinton Rocha, do secretário da Câmara, Marconi
Albuquerque e do consultor da câmara, Carlos Galant. *Assuntos da Secretaria da
Câmara: Apreciação dos registros da 58ª reunião: os registros foram aprovados e assinados
pelos membros que estiveram presentes à reunião. Calendário de reuniões de 2019 –
Próximas reuniões: em princípio foram referendadas as datas de 31/07/2019 e 27/11/2019. O
representante da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, José Pires, propôs que a
segunda reunião do ano fosse realizada no Rio Grande do Sul, por ocasião da Expointer, na
última semana de agosto. Eliane de Araújo, da GS1 Brasil, convidou a câmara para realizar
uma de suas reuniões na sede da sua empresa. Lauro Junior, do Sindifumo – SP, propôs
realizar a próxima reunião em Cruz das Almas na Bahia, integrando o polo charuteiro. Marcos
Souza, da Coopersac, disse que se a opção escolhida for realizar o encontro na Bahia, que se
programe um dia de campo. Helinton Rocha lembrou a edição do Decreto presidencial que
extingue diversos conselhos e impõe novas regras para aqueles que seguirão existindo. O
Secretário da Câmara propôs e foi aceito que a proposta de se fazer a reunião na Expointer
fique como indicativo, devendo ser ou não confirmada nas próximas semanas, a depender da
evolução das consequências do Decreto. Membros Infrequentes - A plenária decidiu pela
exclusão do Sindiveg e manutenção da Amprotabaco e Anvarp. No caso dessas últimas, o
presidente ficou de contatar seus dirigentes para insistir na assiduidade às reuniões da
câmara. O Presidente da Câmara solicitou que as comunicações da Câmara fossem
encaminhadas somente para quem participa efetivamente do colegiado. Carlos Galant,
consultor da Câmara, propôs que se volte a insistir na participação do MRE, que conta agora
com um departamento dedicado ao agronegócio.
 
Deliberações:
a. Aprovação dos registros da 58ª reunião ordinária.
Ação: colocar os registros no site das câmaras e arquivar o original.
 
b.  Indicativo de transferência da reunião do dia 31.07.2019, em Brasília, para a última semana de
agosto, na Expointer, no Rio Grande do Sul. Como segunda opção de local, Cruz das Almas, na Bahia.
Ação: confirmar ou não a mudança de data e local até o final do mês de junho.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete da Ministra
ACST - Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Memória de reunião

Página 2 de 6



 
c. Exclusão do Sindiveg
Ação: retirar do cadastro do SGCAM a entidade Sindiveg e encaminhar comunicado à sua direção,
informando a decisão da Câmara.
 
Responsável: Secretaria da Câmara
 
Item 2 - O papel do Consagro e das Câmaras Setoriais na nova Gestão do Mapa – Helinton
Rocha/CGAC/DEP/SPA/Mapa: Helinton Rocha iniciou se apresentando, falando de seu histórico no
Mapa onde atuou em diversas áreas e disse que não conhece muito da cadeia do tabaco. Comentou
sobre o Decreto presidencial que extingue diversos conselhos do Poder Executivo, mas disse entender
que as câmaras não deverão ser atingidas, segundo o que releva estudos estão sendo feitos na
coordenação-geral. Ressaltou o importante papel das câmaras em contribuir na formulação das
políticas públicas. Apresentou a nova estrutura da Secretaria de Política Agrícola, onde a coordenação-
geral de câmaras setoriais e temáticas integra o departamento de estudos e prospecção. Destacou os
eixos estruturantes sobre os quais as câmaras deverão atuar em suas agendas temáticas, são eles:
Abastecimento: Crédito, Comercialização e Gestão de Risco; Defesa Agropecuária; Estrutura da
Cadeia e Fomento; Pesquisa e Inovação; Promoção Comercial; Assuntos Fundiários e Impactos das
Políticas Externas ao Mapa (tributação, infraestrutura e logística, ambiental, trabalhista). Ressaltou a
expectativa do ministério de contar com as câmaras para a elaboração de agendas temáticas, uma
melhor qualificação das demandas e um nível de organização novo. Também espera dos colegiados
contribuição para a elaboração do PPA, a formulação da política agrícola e a atualização do
planejamento estratégico do Mapa, que deverá ocorrer no segundo semestre. Finalizou agradecendo a
atenção e respondeu as perguntas formuladas pelos membros.
 
Deliberação: não houve.
 
Item 3 – PL nº 769 – Moção proposta pela Coopersac, Marcos Souza/Coopersac e Romeu
Schneider/Afubra – Atendendo solicitação do Secretário da Câmara, Marcos Souza leu a íntegra da
Moção que a Coopersac submete à apreciação do colegiado e pede o seu apoio. No documento é
solicitada a rejeição do PL que, no entendimento daquela cooperativa, restringe a produção de tabaco
impactando fortemente os municípios produtores, com forte e indesejáveis reflexos sobre a vida de
milhares de pessoas que trabalham e dependem do setor. Lauro Junior destacou os três principais
pontos do PL, quais sejam, estabelecimento de embalagens genéricas, a proibição da exposição do
produto nos pontos de venda e a proibição de aditivos que realcem o sabor do tabaco. Opinou que o
PL, se aprovado, estimulará o aumento do contrabando e prejudicará toda a cadeia produtiva. O
Presidente da Câmara lembrou que 54% do consumo já é feito com tabaco ilegal o que resulta em um
prejuízo enorme do ponto de vista arrecadatório. Disse, ainda, que está conversando com alguns
senadores a respeito. José Pires defendeu que todas as entidades conversem com os parlamentares.
João Marins, da Abifumo, comentou que a medida, quando aplicada na Austrália, não produziu os
resultados esperados em termos de redução de consumo. Na sequência, propôs e foi aprovado, que o
documento seja aperfeiçoado pela Abifumo que enviará a minuta para a secretaria da câmara finalizar
e encaminhar. Samuel, do Sindifumo-RJ, defendeu o apoio da ministra. Francisco Konkol disse que a
CNA já encaminhou documento se posicionando contra o PL.
 
Deliberação: Enviar ofício à ministra do Mapa solicitando apoio à Moção contrária a aprovação do PL
nº 769 do Senado.
Ação 1: elaboração da minuta do documento a ser enviado.
Responsável: Abifumo
Ação 2: formatar, colher a assinatura do presidente da câmara e encaminhar.
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Responsável: Secretaria da Câmara
 
Item 4 - Programação Nacional de Diversificação de Áreas Cultivadas com Tabaco –
Fernando Schwanke/SAF/Mapa – O secretário da SAF iniciou dizendo que a sua secretaria estará
representada na Câmara por intermédio da sua pessoa e do assessor Nelson Andrade. Ressaltou que
a posição do Mapa em relação à produção do tabaco é no sentido de tratá-la como as demais culturas,
decisão da senhora ministra Teresa Cristina. Disse que as ações do programa nacional de
diversificação das áreas cultivadas com tabaco foram contratadas junto a Agência Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural - Anater, criada em 2016, mas que, na sua avaliação, deixou de
cumprir a pleno o seu papel. Todos os contratos, cujo valor total chega a R$ 30 milhões, estão sendo
revisados. A Anater também será revisada e buscará parcerias privadas. Destacou que o setor fez a
sua parte, as prefeituras, secretarias de agriculturas, a Afubra e pelas próprias empresas. A ideia é
alinhar as novas ações do programa com as entidades que já estão praticando a diversificação agrícola
voluntariamente. A prova dessa iniciativa do setor é que a participação do tabaco que era de 72% da
produção hoje se situa ao redor dos 50%. Finalizando, comentou sobre o Decreto presidencial que
extingue os conselhos que não foram criados por lei. Colocou-se à disposição para ajudar no
convencimento ao MRE, a SCRI e a SDI para que participem ativamente da Câmara. Iro Schunke, do
Sinditabaco, comentou os números da diversificação praticada no setor. Disse, ainda, estar muito
esperançoso com o novo posicionamento do governo em relação ao programa de diversificação.
Francisco Konkol apoiou a revisão dos contratos. Marcos Souza mencionou o gasto equivocado do
governo na Bahia. Benício Werner, da Afubra, elogiou o trabalho da Emater no Rio Grande do Sul. O
Presidente da Câmara ressaltou a importância de contar com pessoas, em posição de destaque do
governo, como o secretário Fernando Schwanke, pelo conhecimento que detém do setor. Concluiu
dizendo que agora, finalmente o programa será efetivamente de diversificação e não de conversão,
como se deu no passado.
 
Deliberação: não houve.
 
Item 5 - Lei Kandir - Carlos Galant referiu-se a uma apresentação feita pelo governador do
Pará, em audiência na Câmara Federal que discutiu a lei. Comentou sobre as consequências
da aplicação da lei sobre a economia dos estados, que não têm recebido o repasse
compensatório da União e, por isso, trabalham no Congresso Nacional pela revogação da
norma. Segundo opinou, o risco é muito grande de que isso venha a ocorrer e poderá impactar
fortemente o agronegócio. De outra parte, as principais entidades do agronegócio, juntamente
com a Frente Parlamentar da Agropecuária, estão se mobilizando para tentar manter em vigor
a lei.  
 
Deliberação: não houve.
 
Item 6 - Consequências da reforma da Previdência sobre o meio rural – Gustavo Carneiro
do IPA/FPA apresentou alguns dados fornecidos pelo governo aos parlamentares. Segundo
essas informações os beneficiários do meio rural correspondem a 28,1% do total, porém
geram apenas 2% de receita contra uma participação na despesa de 21,9%. Situação que
denota que o setor rural não está contribuindo adequadamente para a previdência. Destacou
na sequência as principais alterações propostas pelo governo para os trabalhadores rurais.
Disse que os líderes partidários já pediram ao Presidente da República para retirar da proposta
de reforma as alterações relativas ao tempo de contribuição e a idade mínima. Disse, ainda,
que o IPA está fazendo um estudo do impacto sobre o setor rural das opções de recolhimento
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para a previdência em cima da folha de pagamento ou com base no faturamento.
 
Deliberação: não houve
 
Item 7 - Assuntos Gerais:
            - Convênio 100 Confaz - Carlos Galant informou sobre audiência pública ocorrida no
mês de março na Câmara Federal para discutir a questão do Confaz. Falou brevemente sobre
a competência daquele Conselho e afirmou que a audiência foi importante porque os
governadores não queriam renovar o convênio de isenção para insumos agrícolas, que
impactariam fortemente as cadeias produtivas do agronegócio. Devido a mobilização dos
diferentes setores conseguiu-se a renovação do convênio, chamado 100, até o mês de maio
de 2020.  Alertou que segue a movimentação no sentido da não renovação do convênio e que
é necessário que o setor se mantenha informado e mobilizado, na busca de uma solução
definitiva, até porque o assunto retornará ano que vem. Benício Werner comentou sobre a
entrega de uma correspondência da Afubra à Ministra do Mapa apoiando à ação do Ministro
da Justiça em criar uma comissão para estudar o reposicionamento dos impostos e combate
ao contrabando. Iro Shunke disse que o Sinditabaco apoia a ação do Ministro. O Presidente
da Câmara ressaltou que o consumo ilegal já supera o consumo legal de tabaco. Carlos
Galant pediu para registrar que não há consenso entre as associadas da Abifumo sobre o
apoio à iniciativa do Ministro da Justiça.  Helinton Rocha opinou que a câmara deveria
convidar a Secretaria de Direito do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, para fazer
parte do colegiado. Disse, ainda, que espera que as preocupações trazidas pelas câmaras
sejam traduzidas em encaminhamentos, seguindo orientação superior do Mapa.
 
Deliberação: envio de convite à Secretaria de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça
Ação: elaboração e envio do convite.
Responsável: Secretaria da Câmara.               
 
Item 8 - Encerramento: Vencida a pauta, o Presidente da Câmara ressaltou a importância da reunião
e do trabalho em defesa do setor. Agradeceu a presença dos membros e convidados, desejou bom
regresso a todos, uma feliz Páscoa e encerrou a reunião às onze horas e cinquenta minutos. As
apresentações feitas nesta reunião, quando autorizadas pelos palestrantes, serão disponibilizadas no
site das câmaras: http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.

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
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Anexos
Arquivo Descrição
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