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Cerealistas vão ao Congresso Federal cumprir
agenda de reuniões
No dia 23 de novembro, os diretores da ACEBRA estiveram no Congresso Federal para duas reuniões:
com a senadora Ana Amélia Lemos (PP/RS) e com o deputado Adelmo Leão (PT/MG). Na primeira reunião
foi discutida a situação do Funrural e no encontro com o deputado Leão o tema foi o orçamento para a
agricultura.
ANA AMÉLIA LEMOS – Pela manhã, os cerealistas
foram recebidos pelo chefe de gabinete da senadora
Ana Amélia Lemos (PP/RS), Marco Aurélio, para tratar
do Funrural. “Esse assunto foi entregue ao ministro
Ricardo Lewandowski, mas ao se tornar presidente, a
relatoria foi transferida para o ministro Edson Fachin.
Agora não sabemos mais com quem está e não andou nada”, afirmou Arney Frasson. O presidente da
ACEBRA destacou que este assunto gera muita angústia. “Uns pagam, outros não, alguns só depositam em
juízo. Sabemos que o STF tem o ritmo dele, mas para
nós tem sido cada vez pior a situação”, disse.
Após uma breve pesquisa, Marco Aurélio passou aos cerealistas que o processo ainda está com o ministro Edson Fachin, mas está parado. “O problema desse processo é que a todo o momento uma entidade pede para se tornar parte. Por isso, o magistrado para o encaminhamento para analisar o pedido de
habilitação”, explicou. O último andamento feito foi exatamente o encaminhamento de ofícios a várias
entidades admitindo ou não a entrada delas no processo.
Ao sair do gabinete, os representantes da ACEBRA
se encontraram com a senadora, que informou que
irá marcar uma reunião com o ministro Blairo Maggi
para tratar do assunto.
ADELMO LEÃO – A reunião com o relator do Orçamento na área da agricultura, deputado Adelmo Leão
(PT/MG) foi agendada pelo deputado Jerônimo Goergen (PP/RS). No encontro, Leão ressaltou que há pouca margem de manobra na peça orçamentária para
contemplar o pleito das cerealistas devido à situação
fiscal do país, e sugeriu que a entidade marcasse uma
agenda com o relator geral do orçamento, senador
Eduardo Braga (PMDB/AM).
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