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Às 1130 horas do dia 30 de abril de 2020 foi realizada videoconferência entre os representantes do 

Sistema OCB, da Ocepar, dirigentes de cooperativas agropecuárias e o secretário de Política Agrícola 

do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio. Participaram:  

 

1. José Roberto Ricken, presidente da Ocepar 

2. Sérgio Feltraco, diretor da Fecoagro-RS 

3. Mauricio do Valle, superintendente financeiro da Cooxupé 

4. Guilherme Neto, gerente financeiro da Cocamar 

5. Robson Mafioletti, superintendente da Ocepar 

6. Flávio Turra, gerente técnico da Ocepar 

7. Tânia Zanella, gerente geral da OCB  

8. Clara Maffia, gerente técnica da OCB 

9. Paulo César Dias do Nascimento, coordenador do ramo agropecuário da OCB 

10. Ademiro Vian, consultor da OCB 

 

Em relação aos 04 pontos demandados em caráter emergencial, a partir dos ofícios já encaminhados 

ao Mapa, foi comentado: 

1) Procap-Agro estiagem: foi mencionado apenas que o valor de R$40 mil seria alterado para 
R$100 mil por cooperado e que a data limite para financiamento também poderia ser 
prorrogada. Considerando que vários municípios com perdas reconhecidas não tiveram a 
decretação do estado de emergência ou de calamidade pública, foi solicitada a aceitação de 
relatório de perdas fundamentada pelo órgão Oficial de Ater no estado, tema sem resposta 
conclusiva do Ministério. 
 

2) Procap-Agro giro: houve pleno entendimento em relação à necessidade de recursos que 
garantam liquidez aos empreendimentos cooperativos, porém foi respondido que apenas 
iriam encaminhar o tema, podendo inclusive alterar o atual Procap Agro-giro (não equalizado) 
para um Procap-Agro-giro com recursos equalizados, alterando as taxas de juros e o prazo de 
reembolso. Apesar disso, não houve resposta conclusiva. 

 

3) Renegociação das operações diretas e indiretas equalizadas pelo BNDES: foi mencionada a 
necessidade de prorrogação das operações diretas e indiretas de investimentos das linhas 
equalizáveis CONTRATADAS COM RECURSOS DO BNDES, que dependam da autorização do 
Tesouro Nacional, vencidas e vincendas em 2020. O Mapa informou haver forte empenho do 
Governo na utilização dos saldos remanescentes dos programas do BNDES, provenientes das 
equalizações visando possibilitar os alongamentos das dívidas equalizadas, dentre outros. 
Porém o tema também não teve retorno conclusivo. 
 

4) ACC BNDES: foi mencionado que o Banco Central a partir da PEC nº 10, de 2020 tem 
participado ativamente das negociações com foco em sua autorização permitindo a compra e 
venda em mercados secundários de certificados de recebíveis do agronegócio, o que daria 
uma certa liquidez ao mercado. 
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Na oportunidade, foi solicitada a possibilidade de videoconferência com o GT de Crédito Rural para o 

próximo dia 07 de maio (quinta-feira), às 14h30 (a confirmar), visando discutir os pontos prioritários 

para o Plano Safra, 2020/21, que mencionaram já estar em discussão em conjunto com os demais 

agentes, Ministério da Economia e Banco Central. Alguns pontos foram levantados na reunião: o 

apetite para investimentos do segmento cooperativista; priorização do custeio ou investimentos para 

a próxima safra; efetiva necessidade de redução dos Custos Administrativos e Tributários (CAT) dos 

bancos e a possibilidade de alteração na metodologia da composição da taxa de juros, com possível 

teto para a próxima safra 2020/21. 

 


