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AudiênciA públicA discute plAno AgrícolA e pecuário 2016/2017

A ACEBRA, representada pelo diretor de Relações Institucio-
nais, Roberto Queiroga, participou no dia 19 de maio de uma 
audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Câmara dos 
Deputados.  O objetivo foi discutir o Plano Agrícola e Pecuário 
2016/2017. O evento foi proposto pelo deputado Luís Carlos 
Heinze (PP-RS).

O Plano foi anunciado pela presidente Dilma Rousseff no dia 
04 de maio. Serão liberados R$ 202,88 bilhões em crédito para 
a agricultura empresarial. O valor é cerca de 8% - ou R$ 15,18 
bilhões - superior ao da safra passada, quando foram liberados 
R$ 187,7 bilhões aos produtores rurais.

Luís Carlos Heize afirmou que após o debate realizado durante 
a audiência será encaminhado ao MAPA um resumo dos anseios 
das entidades representativas dos produtores. “Nós vamos levar 
isso ao ministro para que possamos ajustar rapidamente tam-
bém com o ministro da Fazenda”, disse. Um dos tópicos seria a 
diminuição das taxas de juros estabelecidas pelo PAP. “É preciso 
uma redução nas taxas de juros que estão acima da inflação. O 
ideal é que esse percentual não ultrapasse a taxa de 8,75% para 
os produtores rurais”, afirmou. De acordo com o anunciado, a 
taxa varia entre 8,5% e 12,5% ao ano.

O secretário substituto de Política Agrícola do Mapa, Marcelo 
Cabral, destacou a importância da colaboração das entidades 
do setor produtivo na elaboração do plano. “Como é de rotina, 
o Ministério da Agricultura consultou as entidades para elabo-
rar o plano. Na medida do possível, dentro do tempo que tive-
mos, aquelas que puderam ser discutidas e amadurecidas foram 
contempladas”, assegurou. Para ele, dado o contexto econômi-
co, o plano disponibilizou os recursos de forma muito positiva. 
“A negociações feitas pelo MAPA fez com o Tesouro, BACEN e 
Fazenda culminaram em R$ 1 bilhão a mais de recursos para 
equalização do que no ano anterior, por exemplo. Esse trabalho 
foi bem feito.” 

Informações: Assessoria de Comunicação da Acebra - PR Comunicação Integrada
www.prbrasilia.com.br | Tel.: (61) 3574.6558

Sobre a diminuição das taxas de juros, Cabral alegou que é 
necessária maior negociação com todos os envolvidos. “Existe 
de fato uma tendência de redução de taxa de juros, mas isso é 
uma possibilidade. É preciso ter bastante cautela, quando você 
discute isso. Mas obviamente há espaço para o diálogo”, afir-
mou. 

Em sua fala, Roberto Queiroga declarou que a maior preocu-
pação do setor cerealista em relação ao PAP é a armazenagem. 
“Desde o final de 2015, com o fim do PSI, não existe nenhuma 
linha de crédito para o setor armazenador”, alertou. Queiroga 
lembrou que de 30% a 40% de todos os grãos comercializados 
no país passa por armazéns de empresas cerealistas. “Não te-
mos como aumentar a capacidade estática, e isso acarreta em 
uma carência de 50 milhões de toneladas. E essa situação irá 
continuar, pois estamos completamente descobertos”, expôs. 
Segundo Queiroga, desde 2012 os Planos Agrícolas traziam 
uma linha de crédito especifica para as empresas cerealistas, 
mas neste não.       

Outro ponto levantado por Queiroga foi o FGPP, tendo as em-
presas cerealistas muito neste tema. “A questão da rotatividade, 
a capacidade de renovação do FGPP após 240 dias e o limite 
de R$ 40 milhões que não atende as grandes cerealistas.” O 
diretor da ACEBRA ainda cumprimentou o esforço do governo 
em fazer a Lei Plurianual Agrícola, que está sendo moldada no 
âmbito da Secretaria de Política Agrícola do MAPA. “Nós quere-
mos reforçar a importância deste novo plano. A previsibilidade 
é algo que o setor precisa muito para crescer com segurança”, 
declarou. 

O Plano Agrícola e Pecuário 2016/2017 entra em vigor no 
dia primeiro de julho deste ano e se estende até 30 de junho 
de 2017.


