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Nos dias 19 e 20 de Outubro, o Presidente da ACEBRA, Arney 
Frasson, acompanhado do Diretor Executivo Roberto Queiroga 
e do Assessor Egon Schaden participaram de intensa agenda de 
reuniões em Brasília. 

 
Na quinta-feira (dia 19), a diretoria esteve na Câmara dos 

Deputados onde se reuniram com os parlamentares Valdir Co-
latto (PMDB-SC), Alceu Moreira (PMDB-RS), Luis Carlos Heinze 
(PP-RS) e com Luciano Carvalho, Chefe de Gabinete do deputa-
do Sergio Souza (PMDB-PR). Na pauta, a MP da Armazenagem, 
que já foi assinada pelos ministros Henrique Meirelles (Fazen-
da), Dyogo Oliveira (Planejamento) e Blairo Maggi (Agricultura), 
e que agora está na Casa Civil. O texto prevê a criação de uma 
linha de crédito de armazenagem específica para as cerealistas, 
nas mesmas condições do PCA no ciclo atual – juros de 6,5% 
ao ano, três anos de carência e 15 anos para pagamento. O 
objetivo dos encontros foi a busca de apoio para articulação da 
assinatura da MP, para que seja possível sua tramitação no Con-
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gresso Nacional. Ainda na reunião com o deputado Luis Carlos 
Heinze (PP-RS) também foi debatido a Taxa de Controle e Fisca-
lização Ambiental – TCFA.

 
Na parte da tarde, os representantes da ACEBRA comparece-

ram na Assembleia Geral Ordinária de Fundação do Con-
selho Brasileiro do Feijão e Pulses – CBFP. Na ocasião acon-
teceu a escolha e posse do corpo diretivo do novo Conselho. 
Para a ACEBRA esse foi um momento importante para o setor já 
que o feijão ainda é muito subestimado no agronegócio. 

 
Roberto Queiroga, que coordenou a assembleia por ser pre-

sidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão no 
Ministério da Agricultura, espera que a criação do conselho aju-
de a aumentar a representatividade do feijão nas pautas: “há 
uma intensa cobrança na Câmara Setorial do Feijão de 
que muitos problemas que a cadeia produtiva vivencia 
são relatados no âmbito da câmara e, infelizmente, por 
uma falta de entidade representativa direta do setor fei-
joeiro, não tinham continuidade”, afirmou.

 
Para o Presidente Arney Frasson, “o feijão, apesar de nunca 

ter ganhado lugar de destaque, é fundamental no Brasil, pois 
está inserido no dia-a-dia das pessoas. Eu acredito que essa 
timidez da cadeia do produtiva se deve ao fato dele não ter ex-
portação”, opinou. Arney acredita que a cadeia possui um gran-
de potencial e se compromete a dar todo o apoio: “eu creio que 
a partir do momento em que o Brasil começar a disputar esse 
mercado internacional, essa cadeia tem um potencial enorme 
para crescer. Esse é um desafio muito grande, e a Acebra está 
à disposição, nós vamos estar sempre apoiando”.

 
Na sexta-feira, a diretoria participou de audiência com a pre-

sidente do Ibama Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo e com 
os representantes das entidades ANDAV - Associação dos Dis-
tribuidores de Insumos Agropecuários e OCB - Organização das 
Cooperativas Brasileiras, para tratar sobre a padronização e for-
ma de cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 
– TCFA. As entidades combinaram de emitir uma nota conjunta, 
que será divulgada em breve. 


