
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Viticultura, Vinhos e Derivados
Título: Reunião Ordinária N. 45
Local: Dall' Onder Grande Hotel - Bento Gonçalves/RS
Data da
reunião:

01/06/2017
Hora de
início:

13:30
Hora de
encerramento:

17:00

Pauta da Reunião

1.    13:30 - Abertura da reunião
                        * Saudação do Presidente da Câmara
                       * Assuntos da Secretaria da Câmara:
                                   - Aprovação da Ata da 44ª reunião
                                   - Próximas Reuniões
                                   - Membros Infrequentes
 
2.    13:40 - 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.      14:40 - Proposta de alteração da Lei do Vinho - aprovar Minuta e Justificativa - IBRAVIN/CGVB/MAPA
 
4.      15:00 - Portaria nº 43/2016 - PIQ do Vinho e Derivados da Uva e do Vinho - CGVB/MAPA
 
5.      15:30 - Eliminação do vinho no regime de Substituição Tributária X Unificação (Padronização) da Margem do Valor
Agregado (MVA) - Escola da melhor Estratégia - IBRAVIN/Presidência da Câmara
 
6.      16:00 - Avaliação de mercado - análises das estatísticas de produção, comercialização, importação, exportações e
estoques - janeiro a abril de 2017 - IBRAVIN
                     
7.      16:30 - Avaliação de proposta de desoneração das indústrias vitivinícolas brasileiras - IBRAVIN
 
8.      17:00 - Apresentação da estratégia do Dia do Vinho para 2018 - IBRAVIN
 
9.      17:20 - Assuntos Gerais
                       
10.    17:30 - Encerramento

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 HUMBERTO CERESER SINDIVINHOS PR
2 MARCONI LOPES DE ALBUQUERQUE PR
3 DIEGO SILVA DE SOUSA ACST/MAPA PR
4 RAQUEL DE ALMEIDA SALGADO ABBA PR
5 Carlos Abarzua ABE PR
6 JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA ABRABE PR
7 DARCI DANI AGAVI PR
8 RAILSON VIEIRA LOURES ANEV PR
9 JOSE CARLOS ESTEFENON ASBRASUCO PR
10 OLIR SCHIAVENIN CIU PR
11 DENIS DEBIASI CIU PR

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 1 de 6



 
PR - presente / CO - convidado

 

12 VASCO MAZZAROLLO CNA PR
13 JOSÉ FERNANDO DA SILVA PROTAS EMBRAPA PR
14 Oscar Ló FECOVINHO PR
15 ITALO FRANCISCO BERTOLI FIEMG PR
16 HELOISA BERTOLI FIEMG PR
17 CARLOS RAIMUNDO PAVIANI IBRAVIN PR
18 HELIO LUIZ MARCHIORO OCB PR
19 GILBERTO PEDRUCCI SINDIVINHO/RS PR
20 DIRCEU SCOTTÁ UVIBRA PR
21 ANTONIO CONTE ASBRAER PR
22 RICARDO JOÃO PAZ DO NASCIMENTO SEAPI/RS PR
23 ANDRE PERES JUNIOR ABE PR
24 MARIO SERGIO CARDOSO ASBRASUCO PR
25 DANIEL EGIDIO BASILE ASBRASUCO PR
26 DENIS DELIAS CIU PR
27 RACHEL ALVES NARIYOSHI Confraria Amigas PR
28 ORLEN DORNELLES RAMES SEAPI/RS PR

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

1. Abertura da reunião - *Saudação do Presidente da Câmara: Às treze horas e cinquenta minutos, do dia 01 de junho de

2017, na sala de reuniões A do complexo Dall’Onder, na cidade de Bento Gonçalves/RS, foi aberta pelo Presidente da

Câmara,  Humberto Cereser,  a  Quadragésima Quinta  Reunião Ordinária  da Câmara Setorial  da  Cadeia  Produtiva da

Viticultura, Vinhos e Derivados. Ele comentou rapidamente sobre:  a comercialização de vinhos no país (com o preocupante

avanço dos vinhos importados sobre os produtos brasileiros, finos e de mesa), a necessidade de defesa da cadeia do vinho e,

por último, a atual situação político-econômica. Ressaltou, ainda, a boa safra 2016/2017 e conclamou à união de todos. Em

seguida o Secretário da Câmara, Marconi Albuquerque, saudou a todos, agradeceu a participação dos presentes e deu

seguimento à pauta: *Assuntos da Secretaria da Câmara: Aprovação do registro executivo da 44ª reunião: o registro da

última reunião resultou aprovado sem ressalvas. Próximas Reuniões - referendo: a data da próxima reunião foi alterada para

22/09/2017, em Bento Gonçalves, para possibilitar a participação dos membros no evento denominado “Avaliação Nacional

De Vinhos”. Foi sugerido que para essa reunião sejam asseguradas as presenças da equipe da Assessoria de Câmaras e de

representante da área de fiscalização do MAPA. Em face das dificuldades orçamentárias que vem enfrentando o governo

federal, Carlos Paviani, do Ibravin, disse que, se necessário e se todos estiverem de acordo, o custeio da participação dos

representares do MAPA poderá ser feito do mesmo modo como na presente reunião, ou seja, conjuntamente por Sindivinho,

Agave, Uvibra, Fecovinho e ABE. Todos concordaram com a sugestão do diretor do Ibravin. Membros infrequentes - Foi

apresentado o levantamento da assiduidade dos membros destacando-se o MDA (atual SEAD) e o Sindusvinho já atingiram o

limite regimental de faltas consecutivas. Após considerações em favor da manutenção de ambas, pela importância que tem

para a cadeia produtiva, o Colegiado deliberou por mantê-las, recomendando a Secretaria que insista nos contatos diretos

visando ao retorno da participação regular desses dois membros. Outros: o Secretário da Câmara deu ciência sobre a

mudança na chefia da Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas (ACST) do MAPA, que é reassumida pelo

senhor Marcio Candido Alves, profissional há mais de 10 anos no Ministério, já tendo ocupado diversos cargos de chefia e

com bom trânsito nas diversas áreas do MAPA.

 
Deliberação: alteração da data e local da próxima reunião que passaram a ser 22/09/17, em Bento Gonçalves/RS.

Ação: alterar no sistema e ajustar com o Ibravin os preparativos da reunião.

Responsável: Secretaria da Câmara

 
2. Grupos de Trabalho da Agenda Estratégica -
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*Cadastro Vitivinícola - Carlos Paviani deu notícias sobre o status do cadastro vitivinícola que permanece imutável, sem

avanço nem retrocesso. Disse que o sentimento é de que a atual Administração do MAPA não tem visto o tema como

prioridade da Pasta. Sendo assim, propôs o encaminhamento de oficio ao Ministro da Agricultura e Secretário Executivo,

esclarecendo a importância do pleito, os esforços do setor e solicitando uma decisão sobre o cadastro.

 
*Crédito - Carlos Paviani informou que, no caso do MAPA, foi solicitada a ampliação de limites, dentre outros pontos,

conforme informado na última reunião. Lembrou que o Seguro Safra para agricultura familiar foi lançado no dia anterior a

essa reunião, portanto não houve tempo hábil para analisá-lo propriamente e saber se o pleito do setor foi contemplado, devido

ao tempo e as regras gerais que ainda não foram explicitadas.

 
*Seguro Rural - Olir Schiavenin, da CIU, inicialmente destacou o tratamento desfavorável que a agricultura familiar tem

recebido do Governo Federal. Em seguida fez apresentação das demandas do GT elencando informações e apontamentos

sobre a importância do seguro e os efeitos da mudança do status do MDA que passou de ministério para secretaria. Sublinhou

a importância do apoio federal e estadual a essa ferramenta. Da apresentação que fez constaram informações sobre: Situação

do Seguro na Cultura da Uva, no PROAGRO (apontando diminuição do número de produtores atendidos desde 2013), No

Seguro Rural (diminuição do número de apólices); Sugestões apresentadas para à Secretaria Especial de Desenvolvimento

Rural: garantir a ampliação dos recursos do Governo Federal para custear a subvenção do Seguro Agrícola; ampliar o

percentual da participação do Governo Federal na subvenção do Seguro agrícola para 60%; rever a alíquota do Proagro de

6,5% sobre o valor financiado da cultura da uva, percentual considerado muito elevado e aumentar o teto de indenização do

Proagro para R$ 50.000,00).

 
*Legislação - Mário Sérgio, da Asbrassuco, fez o nivelamento sobre o andamento da Moção nº 04/2014 (Alteração legislação

federal, Volume de vinhos e bebidas - bagagem acompanhada). O pleito foi encaminhado pelo MAPA ao MF, mas segundo

apurou não existe posicionamento favorável em nenhum dos dois órgãos e, por isso, indagou se não seria o caso de fazer a

demanda chegar diretamente ao Ministro Blairo Maggi. Quanto à revisão para atualização do Decreto 8.198/2014 - a área

técnica no MAPA, responsável pelo tema, foi contatada e informou que muitas das sugestões apresentadas foram incorporadas

na minuta de IN referente à Portaria nº 43. Sobre a Consulta Pública referente a Portaria 43/2016 (Complementação de

Padrões de Identidade e Qualidade de Vinhos e Derivados da Uva e do Vinho) - o evento foi agendado para os dias de 27 a 30

de junho, porém deve ter seu local alterado do MAPA para a UNB, por conta da indisponibilidade do auditório do ministério,

que foi danificado quando da última manifestação na Esplanada dos Ministérios. No que tange à internalização da Resolução

nº 12 do Mercosul, Mario Sérgio sugeriu que tal processo seja tratado de maneira diferenciada, isoladamente, a fim de dar

celeridade. Quanto a proposta de alteração do Decreto-Lei 79/1966 - Política de Preços Mínimos - que prevê a extensão aos

subprodutos da uva, o pleito foi apresentado ao Deputado Mauro Pereira que buscou reunir-se com a assessoria jurídica da

Câmara, sem sucesso. O tema será revisto junto à Frente Parlamentar. Fernando Protas, da Embrapa, aproveitou para sugerir

que se solicite a Frente Parlamentar a indicação de um interlocutor para acompanhar as reuniões desta Câmara.

 
*Comercialização da safra - Oscar Ló,  da Fecovinho, apresentou dados sobre as negociações de safra comparando os

resultados de 2017 com os dos anos anteriores: da apresentação constaram informações como Uvas Processadas no RS; Total

de Uvas Processadas e Destino dessas Uvas; Produção com a Safra 2017 (vinhos e derivados, e sucos e derivados); Destino

das Uvas processadas por Empresas do RS; Evolução do nº de empresas do RS e Empresas que processaram uvas; Principais

Variedades Processadas; Resultados do setor vitivinícola 2015; destinação das uvas; Comercialização de janeiro a abril de

2017 (com queda de vendas generalizada no total global e aumento da importação); distribuição da comercialização; total de

sucos pronto para consumo; Previsão de Estoques e patamar dos estoques em janeiro de 2017, entre outros dados relevantes.

Railson Vieira, da ANAVE, Helio Marchioro, da OCB, e Fernando Protas fizeram comentários, mostrando-se preocupados

com volume em estoque.

 
*Defesa da cadeia produtiva - Raquel Salgado, da ABBA, falou sobre uma segunda reunião agendada com o Secretário da

Receita Federal, Jorge Rachid, para o dia 8 de junho de 2017, em Brasília, oportunidade na qual apresentará subsídios que

comprovam a necessidade de mudanças na quantidade limite de garrafas permitida em bagagens trazidas do exterior. Ela

também falou sobre as consequências da tributação elevada no índice de descaminho, hoje modernizado e organizado para

avançar sobre o mercado legal e ganhar campo. Railson Vieira comentou sobre a importação em redes, sobretudo, com

relação à absoluta legalidade, uma vez que não se sabe se é praticado o “preço cheio” “locais incentivados utilizado” e “não

pagamento de Substituição Tributária (ST)”. Sendo esse o cenário, solicitou que quem tiver informações encaminhem ao GT.

Darci Dani, da AGAVI, falou sobre a ausência de amostras para análises de sangrias e coquetéis, e exibiu informações sobre
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resultado das análises já obtidas, vindas do Rio de Janeiro.

 
*Tributação – Gilberto Pedrucci, Sindivinho/RS, falou sobre o aumento da Margem de Valor Agregado (MVA) no estado do

Rio Grande do Sul, apesar de o mercado já indicar que não absorverá mais aumentos. Disse, ainda, que foi encaminhado

pedido ao Governador e ao Governo Federal de retirada da ST, explicitando que o aumento da comercialização dos produtos,

que viria com a diminuição da ST, acabaria resultando num aumento de arrecadação. Raquel Salgado destacou a grande

vantagem dos estados que não tem ST e os efeitos negativos que essa desigualdade acarreta nos demais.

 
Deliberação: envio de oficio ao Ministro e Secretário Executivo do MAPA solicitando um posicionamento sobre Cadastro

Vitivinícola Nacional

Ação: elaboração da minuta de oficio, formatação, coleta de assinatura do presidente e envio ao gabinete do Ministro, e do

Secretário Executivo.

Responsável: Ibravin e Secretaria da Câmara

 
3. Proposta de alteração da Lei do Vinho - aprovar minuta e justificativa - O direto técnico do Ibravin, Leocir Bottega,

defendeu a necessidade de se alterar, no menor prazo possível, a Lei do Vinho já que não se consegue atualizar a Instrução

Normativa, dela decorrente, sem a modificação da Lei. Informou que quando de sua participação em reunião do Agro+ no

MAPA, foi sugerido que o assunto fosse encaminhado à Casa Civil ou à Frente Parlamentar. Na sequência, apresentou as

propostas e respectivas justificativas para cada artigo da Lei do Vinho, fazendo um comparativo com o texto atual.  As

principais  alterações  referem-se  aos  seguintes  temas:  definição  e  padrões  de  qualidade;  avaliação  físico  químico  e

organoléptica para fins de concurso (definição de “concurso”); definição de vinho (adição de outras possibilidades de

fabricação para melhoria da interpretação); possibilidade de adicionais permitidos ao vinho, definição de “Mistela”, “Vinagre”

(fiscalização); dentre outros.

 
Deliberação:  envio da Proposta de alteração para que todos os membros para que possam analisar  detidamente e,  se

desejarem, apresentar sugestões até o dia 19/06/2017.

Ação: enviar a Proposta.

Responsável: Ibravin.

 
4. Portaria nº 43/2016 - PIQ do Vinho e Derivados da Uva e Vinho - o Presidente da Câmara comentou a convocação,

pelo MAPA, de representantes dos vários elos da cadeia produtiva para participar de discussões, em Brasília, no período de 27

a 30 de junho de 2017, sobre a Portaria nº 43/2016, e outras normas afetas à área de vinhos. Salientou que os temas técnicos

devem ser  considerados  com antecedência  a  fim de  que  o  setor  apresente  um posicionamento  condizente  durante  as

discussões. Citou como exemplo o artigo nº 12 da IN, que trata do acondicionamento da uva.

 
Deliberação: Não houve.

 
5. Eliminação do vinho no regime de Substituição Tributária (ST) x Unificação (Padronização) da Margem do Valor

Agregado (MVA) - Escolha da melhor Estratégia – Esse tema foi abordado juntamente com outros que o antecederam.

Carlos Paviani aproveitou para informar que já foi solicitado ao governo do estado do Rio Grande do Sul que apresente

pedido ao CONFAZ para a retirada do vinho da ST.

 

Deliberação: remessa do tema ao GT de Tributação.

Ação: repassar o tema ao coordenador do GT

Responsável: Secretaria da Câmara

 
6. Avaliação de mercados - análises das estatísticas de produção, comercialização, importação, exportações e estoques -

janeiro a abril de 2017 – Esse assunto foi abordado na apresentação do GT de Comercialização de Safra.

 

Deliberação: Não houve.

 
7. Proposta de desoneração das industrias vitivinícolas brasileiras - Carlos Paviani fez a leitura da minuta de texto a ser

encaminhado para solicitar a desoneração e disse contar com a participação da ABBA e ABRABE. O assunto ficou de ser
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estudado por todos e deverá retornar na próxima reunião.

 
Deliberação: Não houve.

 
8. Relato das ações para formalização de agricultores familiares, produtores de vinho colonial/artesanal – Janine

Lisbôa, consultora do Ibravin, lembrou que já havia um GT do vinho colonial, mas que de um ano para cá, com a participação

da Embrapa,  Emater,  Instituto Federal,  Secretaria de Agricultura e do MAPA, começou-se a trabalhar na proposta de

flexibilização e simplificação das normas de fiscalização, resultando numa lista de requisitos objetiva, que foi testada em dois

produtores. Informou sobre a visita que o MAPA fez no mês de abril a 8 produtores do estado. Em maio foram iniciadas novas

consultorias. Finalizou dizendo que a expectativa é de que até setembro deste ano pelo uma vinícola obtenha o registro.  

 

Deliberação: Não houve.

 
9. Apresentação da estratégia do Dia do Vinho - 2018 - Marcia Ferronato, do Sindicato Empresarial de Gastronomia e

hotelaria da Serra Gaúcha - SEGH, fez breve apresentação sobre esse o programa comemorativo do Dia do Vinho 2017 e as

perspectivas para 2018. O evento “Dia do Vinho” é realizado e coordenado pelo SEGH e Ibravin. Da apresentação constaram:

histórico, planejamento, estruturação, evolução, edições anteriores, ações diretas da coordenação, adesões, e importância do

evento Dia do Vinho (evento que casa as oportunidades e visibilidades a gastronomia, bebida e enoturismo). Também

demonstrou dados que evidenciam, claramente a colaboração e aumento da média de consumo/visitas/atividades. O evento, ou

movimento, é gerido por diversos parceiros interessados direta e indiretamente (como prefeituras municipais,  Ibravin,

Sindivinho, entre outros). O projeto objetiva: Promover o enoturismo e os vinhos brasileiros; fomentar a integração dos

destinos enoturísticos,  através das  prefeituras,  entidades,  vinícolas,  hotéis,  restaurantes,  agencias;  ampliar  o  fluxo de

turista/consumidores; e valorizar eventos comunitários.

 
Deliberação: Não houve.

 
10. Assuntos Gerais - Carlos Paviani falou sobre o termo de colaboração com a Embratur, que está em vias de assinatura,

para promover o vinho em seu portal. Para tanto, propôs que a Câmara referende a parceria (exigência da Embratur). Todos

concordaram. Leocir Bottega comentou tema discutido em audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do

Sul a respeito da logística reversa e política de tratamento de resíduos sólidos. No estado, segundo informou, está sendo feita

mobilização para que as empresas, de forma coletiva, atendam ao previsto na lei sobre o assunto, reduzindo custos. Chamou

atenção para a movimentação do Ministério Público no estado para início da fiscalização das empresas e punição daquelas que

ainda não se adaptaram à política de resíduos sólidos. Railson Vieira se dispôs a colaborar, pois já é envolvido com grupos

que lidam com o tema em São Paulo, onde esse movimento já se encontra avançado dado que as indústrias foram intimadas a

aderirem aos procedimentos. Aventou-se a possibilidade de formação de um GT para tratar do tema. Proposta que ficou de ser

avaliada posteriormente. Carlos Paviani informou que a Afavin encaminhou proposta de moscatel leve, produzido a partir da

fermentação de uvas moscateis e sugeriu que o assunto fosse encaminhado para o GT encarregado desse assunto.

 
11. 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. Carlos Paviani convidou todos a

participarem do III Simpósio Internacional Vinho e Saúde que iniciaria em seguida, na Casa da Cultura, ao lado do hotel. A

reunião foi encerrada às dezoito horas e dezesseis minutos. As apresentações feitas nesta reunião serão disponibilizadas aos

integrantes da Câmara, e pelo seguinte site quando possível: 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: Hora de início:
Pauta da Reunião

 

Anexos
Arquivo Descrição
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