
  
  

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  

COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO ÀS CÂMARAS SETORIAIS E TEMÁTICAS  

CÂMARA TEMÁTICA DE CRÉDITO, SEGURO E COMERCIALIZAÇÃO DO 

AGRONEGÓCIO - CREDSEC  

  

  

 

Memória da 11ª Reunião Ordinária  

 

 

LOCAL: Sala de reuniões nº 24, térreo do Ed. Sede do MAPA – Brasília-DF. 

DATA: 28/11/19 

HORÁRIO:09:00 às 13:00 horas 

 

 

PAUTA 

 

09:00 - Abertura e apresentações iniciais - Presidente - 10 min; 
09:10 - Apresentação da CGACST - Helinton Rocha, Coordenador Geral - 15 min; 
09:25 - Principais emendas necessárias a MP 897/2019 - 60 min; 

- Renato Buranello; 
- José Angelo Mazzillo Júnior - SPA/MAPA 

10:25 - Acordo de Cooperação Técnica entre o MAPA e MJ para combater venda casada - 
José Ângelo Mazzillo Junior - SPA/MAPA - 25 min; 
10:50 - Desempenho do Crédito de Custeio e Investimento safra 2019-2020 x 2018-2019 e 
disponibilidade de recursos para pré-custeio da safra de inverno 2020 a partir de 
novembro/2019 - Wilson Vaz de Araújo - DFI/SPA/MAPA - 40 min; 
11:30 - Apresentação DEGER/SPA/MAPA - Pedro Loyola - Secretário da CREDSEC - 60 
min; 

- Diretrizes do MAPA e Resultados do seguro rural em 2019 com projeção para 2020 
- Implementação do Cadastro Nacional de Peritos Agrícolas (CNEC) no âmbito do 
Proagro e PSR 
- Resultados da Força Tarefa na CER Proagro em 2019 e planejamento 2020 

12:30 - Aprovação do cronograma de reuniões ordinárias de 2020: 12ª - 13 de fevereiro, 
13ª - 9 de julho, 14ª - 5 de novembro (quintas-feiras), de 10 às 13 horas - Plenário - 5 
min; 
12:35 - Leitura da Memória da Reunião e aprovação dos encaminhamentos - Supervisor da 
CREDSEC e 
Plenário - 5 min; 
12:40 - Apresentação do livro "Política Agrícola no Brasil - O Agronegócio na Perspectiva 
Global - Ivan Wedekin e outros - 20 min; 
13:00 - Encerramento - Presidente 

 



 

ASSUNTOS ABORDADOS 

 

• Secretário Eduardo Sampaio. Quatro consensos: 1) Mudança do apoio ao crédito para o 

seguro; 2) Melhoria da governança do crédito do Agro; 3). Ações legislativas sobre a MP 

do Agro - aprovar e implantar; e 4) Finanças verdes aos agricultores – necessidade de 

ações por parte do mercado. Modernização do plano safra. Aplicação integral dos 

recursos do crédito e seguro rural. Massificação do seguro rural – mais que dobrar em 

2020. Recuperação Judicial. Cobrança da Câmara pela Ministra. 

• Apresentação Presidente da Câmara. Assuntos do momento para encaminhar junto a 

Câmara. Visão dos assuntos e atores que atuam na matéria. Principais orientações para 

2020. 

• Secretário José Ângelo. MPV897. Venda casada. Motivação da MP – dinheiro tem que 

chegar barato ao produtor. Destravar/desenvolver o mercado de crédito. Facilidade de 

operação, transparência e segurança jurídica. Pontos fundamentais para a CPR – 

processamento, variação cambial, tipo de garantia mais amplo, registro digital, maior 

qualidade das garantias 

• Apresentação CGACST – Helinton. CONSAGRO e CNPA. 

• Apresentação Renato Buranello e José Alves Ribeiro. Principais novidades trazidas e 

pontos que necessitam melhor definição na MP do Agro. Fundo de Aval fraterno – 

composição, características. Patrimônio de Afetação – conceito, requisitos, constituição, 

efeitos. CIR – conceito, características, inadimplemento, CPR – variação cambial. CDA e 

WA. LCA. CDCA. CRA. Perguntas: a correção cambial opcional. Cadastro único de 

tomadores para acesso autorizado pelos emprestadores. 

• Recuperação judicial. Dr. Anaximandro de Almeida. O assunto foi agravado pelos 

poucos casos de grande porte que trouxeram alguma insegurança ao mercado. 

Amplitude de quem pode pedir recuperação judicial. Pilares: preservação dos benefícios 

econômicos e sociais; quais créditos devem entrar – plano único para todos os credores. 

Alteração que inclua os créditos oriundos de recuperação fiscal com a inclusão da CPR 

no patrimônio de afetação. Ponto principal é dar segurança jurídica ao produtor e aos 

emprestadores. Essencialidade e acesso a recuperação judicial por pessoas físicas. 

Renato Buranello. Efeitos econômicos decorrentes da falta de previsibilidade do aparato 

jurisdicional atual que vai de encontro ao mercado futuro que se apresenta que exige 

cada vez mais transparência e governança. Considerações da Presidência da Câmara. 

Ressaltada a importância da CPR no fomento da agricultura no cerrado, sendo que sua 

inclusão na recuperação judicial poderá gerar impactos significativos que podem gerar 

um movimento de desconcentração de riscos afetando os produtores de maior porte. 

• Apresentação Wilson Vaz, SPA. Desempenho do Crédito Rural 19/20. 78 bi foram 

liberados até agora do plano 2019. Prioridade ao pequeno e ao médio produtor. 

Produtores se financiando a taxas abaixo do crédito oficial. 

• Pedro Loyola. Gestão Integrada de Riscos Agropecuários. Cumprir 100% do orçamento 

voltado ao seguro rural. Aumento de recursos para N e NE, apícola, florestas. Fomento 

de programas estaduais e municipais. Acelerar e qualificar cada vez mais a discussão da 

cultura do seguro rural. Venda casada – providencias. CNEC – cadastro dos peritos 

agrícolas no 1º/2020. CER-Proagro. Finalização dos processos. Eduardo 

Monteiro/EMBRAPA. Desenvolvimento de sistema de informações que consolida as 

informações de zoneamento com recursos do Proagro. ZARC. Culturas já abordadas e a 



abordar. Zoneamento focado em sistemas de produção. O ritmo do MAPA está se 

acelerando o que torna necessária uma maior participação da iniciativa privada. 

Considerações da Presidencia – Observada a importância da criação da diretoria de 

Gestão de Risco e uma visão integrada de crédito e seguro no MAPA. 

• Aprovada a proposta de reuniões da Câmara em 2020, com a inclusão de uma quarta 

reunião a ser informada pela Coordenação de Apoio as Câmaras. 

• Lançamento do livro Política Agrícola no Brasil. Ivan Wedekin. Agradecimentos aos 

apoiadores. Apresentação do conteúdo.  

 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

As gravações dos áudios das reuniões ficam arquivadas nesta Coordenação-Geral e 

poderão ser disponibilizados a qualquer momento, quando solicitado, para membros das 

câmaras ou sociedade civil.  

 

As apresentações feitas na reunião, que forem disponibilizadas pelos palestrantes, serão 

publicadas no site das Câmaras: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/camaras-setoriais-

tematicas. 

 

A reunião será transmitida em videoconferência através do link videoconf.agricultura.gov.br 

na sala 6026. 

 

 

APROVAM E ASSINAM ESTA MEMÓRIA  

  

Nome  Assinatura  

Presidente: Fernando Pimentel   

Secretário: Pedro Loyola   

Supervisor: Antônio Assreuy    
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