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INFORMAÇÃO

De: Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha

Para: Mesa Diretora

Assunto: Continuidade dos trabalhos e atualização da composição da Frente
Parlamentar da Agropecuária Gaúcha

 

Senhor Presidente Deputado Gabriel Souza,

Ao cumprimentá-lo, informamos que: considerando a troca da presidência da Frente
Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, a contar de 09 de março de 2020, onde assumiu
como presidente o deputado Edson Brum e vice-presidente o deputado Elton Weber,
vimos comunicar a continuidade dos trabalhos da Frente, assim como fazer constar
nova lista de signatários para manifestação e adesão dos parlamentares.

Reiterando os motivos considerados para abertura desta frente parlamentar, é notória
a relevância do Rio Grande do Sul para a produção agropecuária do Brasil. De acordo
com o último senso agropecuário divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), em 2017, nosso Estado contribui com aproximadamente 10% do
Valor Adicionado Bruto (VAB) do setor no país, totalizando R$ 15 bilhões de produção
agropecuária e R$ 32,7 bilhões de produção agrícola. São mais 1,2 milhão de pessoas,
20,3 milhões de hectares de área e mais de 440 mil estabelecimentos envolvidos no
desenvolvimento dessas atividades.

Os números pujantes, no entanto, poderiam ocupar um patamar ainda mais elevado,
não fossem as dificuldades impostas pelos gargalos existentes no ambiente interno de
negócios do nossos país. Entre tais fatores, é possível citar o custo Brasil, termo que
abrange as despesas que incidem sobre a produção – da alta carga tributária às
dificuldades de escoamento de mercadorias – e evidencia o quanto podemos avançar
em áreas vitais para a produção agropecuária do Rio Grande do Sul.

Desta forma, a continuidade dos trabalhos da Frente Parlamentar da Agropecuária
Gaúcha, será uma importante instância para realização de debates, simpósios e
seminários, sobre a política de desenvolvimento do setor no Estado; promover o
intercâmbio de ideias entre instituições vinculadas à área a fim de aperfeiçoar a
legislação existente; manter um canal de informações atualizadas sobre a cadeia
produtiva; trabalhar em consonância com a Frente Parlamentar da Agropecuária da
Câmara dos Deputados e, assim, consolidar o Rio Grande do Sul como Estado de
referência da produção agropecuária no país.

Documento assinado eletronicamente por Vilmar Zanchin, Deputado(a),
em 09/02/2021, às 15:05, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Dep. Beto Fantinel,
Deputado(a), em 09/02/2021, às 15:06, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),
em 09/02/2021, às 15:30, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Elton Weber, Deputado(a),
em 09/02/2021, às 15:39, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Neri o Carteiro, Deputado(a),
em 18/02/2021, às 09:48, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Ernani Polo, Deputado(a), em
18/02/2021, às 15:13, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Dalciso Oliveira, Deputado(a),
em 19/02/2021, às 16:04, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Dirceu Franciscon,
Deputado(a), em 19/02/2021, às 16:29, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Ze Nunes, Deputado(a), em
19/02/2021, às 17:03, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Dep. Patricia Alba,
Deputado(a), em 19/02/2021, às 17:25, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Rogerio Marenco Ferran,
Deputado(a), em 22/02/2021, às 09:35, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Peres, Deputado(a),
em 22/02/2021, às 13:46, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Kelly Moraes, Deputado(a),
em 23/02/2021, às 12:12, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Dep Clair Kuhn, Deputado(a),
em 17/03/2021, às 15:29, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando
https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
, informando o código verificador 2844276 e o código CRC 85F43107.

000001215-01.00/21-7 2844276v2
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INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO

De: Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha

Para: Mesa Diretora

Assunto: Troca de presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha

 

Senhor Presidente Deputado Gabriel Souza,

Ao cumprimentá-lo, informamos que a Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha,
passa a ser presidida pelo deputado Elton Weber, a partir do dia 01/03. Segue neste
processo, relatório das atividades desenvolvidas pela Frente durante a minha gestão. 

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),
em 26/02/2021, às 11:22, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando
https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
, informando o código verificador 2855467 e o código CRC DB8DEAE1.
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Introdução 

A Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha foi criada em 03 de abril de 2019, pelo então 

deputado Rodrigo Lorenzoni, com o objetivo de fortalecer as ações em defesa do setor 

primário do nosso estado.  

Com o afastamento do deputado Rodrigo para assumir a Secretaria de Desenvolvimento e 

Turismo do Estado, os trabalhos da Frente Parlamentar foram assumidos pelo deputado Edson 

Brum, em 09 de março de 2020, tendo como vice-presidente, o deputado Elton Weber.  

 

Principais atividades da gestão do deputado Edson Brum  

O Agro é a solução  

O deputado Edson Brum (MDB) assumiu em 9 de março de 2020 como presidente da Frente 

Parlamentar da Agropecuária Gaúcha no lugar de Rodrigo Lorenzoni (DEM). No cargo, tem 

batalhado em busca de melhorias que valorizem o setor e o homem e a mulher do campo. O 

parlamentar defende que o agro é o verdadeiro propulsor da economia e será o responsável 

pela recuperação do País diante da crise causada pela pandemia de coronavírus.  

http://ww1.al.rs.gov.br/edsonbrum/Imprensa/DetalhesdaNot%c3%adcia/tabid/1572/IdMateri

a/319945/Default.aspx 

 

Em defesa da Emater 

Ao assumir a Frente Parlamentar, o deputado reforçou o trabalho que desenvolve desde o 

primeiro mandato em defesa da Emater, participando de audiências públicas e reuniões. “A 

Emater é o braço do governo junto aos agricultores familiares e faz um trabalho fundamental 

junto ao homem do campo. O avanço do RS na agricultura familiar se deve à assistência e à 

extensão rural prestadas pela Emater”, disse.  

 

Impacto dos javalis 

Em conjunto com os deputados Elton Weber e Zé Nunes, o deputado Brum solicitou uma 

audiência pública para tratar da expansão dos javalis no Estado e o impacto na agricultura. 
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Também intermediou uma reunião com a superintendente do Ibama no RS, Cláudia Pereira da 

Costa, sobre o tema.  

 

Luta pelos fumicultores 

A luta pelos fumicultores foi outro tema que foi priorizado pela Frente Parlamentar da 

Agropecuária Gaúcha. Em reuniões e audiências públicas, o presidente Brum defendeu 

urgência na definição de um preço justo para o produtor e por melhores condições da 

fumicultura no Estado, além de passar a integrar a Frente Parlamentar em Defesa dos 

Produtores da Cadeia do Tabaco da Assembleia Legislativa. 

 

Incentivo a orgânicos 

A Frente Parlamentar também incentivou o convênio entre o município de Santa Clara do Sul 

com a província peruana de Huancavelica para a produção de orgânicos que será referência 

para toda a América Latina. O projeto é considerado inédito e contará com o apoio da 

Comissão Interamericana de Agricultura Orgânica (CIAO).  

 

Auxílio aos atingidos por ciclone 

Outra medida foi o pedido de ajuda ao governo federal para os produtores de banana do 

litoral gaúcho atingidos pelo ciclone bomba. A cultura foi incluída pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) no projeto-piloto de subvenção ao prêmio do 

seguro rural para operações enquadradas no Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf). 

 

Manutenção das inspetorias veterinárias 

Procurado por lideranças do interior preocupadas com a questão, Brum manifestou a 

contrariedade quanto ao fechamento das inspetorias veterinárias no Estado ao secretário 

estadual de Agricultura, Covatti Filho. “Este não é o momento para isto, pois estamos em meio 

a uma pandemia e lutando para ficarmos livres da febre aftosa”, explicou o parlamentar. 
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Anistia para o Troca-Troca 

Como presidente da Frente Parlamentar, Brum apresentou em 22 de abril à Secretaria 

Estadual de Agricultura o pedido para o perdão total das dívidas para os produtores do 

Programa Troca-Troca devido aos prejuízos com a estiagem. No entanto, em junho, o 

secretário estadual da Agricultura, Covatti Filho, anunciou que somente aqueles do Safrinha 

teriam o pagamento anistiado em 100%. Os agricultores que adquiriram sementes no Troca-

Troca Safra receberam apenas 32% de desconto.  

 

Apoio ao setor arrozeiro 

Em agosto, o presidente Brum manifestou apoio à Federação das Associações de Arrozeiros do 

Rio Grande do Sul (Federarroz) na busca por ações para o setor do arroz em casca. A entidade 

solicitou à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) que 

seja desenvolvido um projeto de promoção comercial voltado para o segmento. Entre as 

ações, estão possibilitar a conexão dos produtores brasileiros com compradores internacionais 

e a realização de pesquisas de inteligência de mercado. 

 

Proteína animal em foco  

Brum foi incansável na defesa do setor de proteína animal durante a pandemia de coronavírus. 

O presidente participou desde o início das ações que culminaram na publicação, pelo governo 

federal, das medidas destinadas à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão 

da covid-19 nos frigoríficos e indústrias de laticínios.  

As normas foram elaboradas em conjunto pelos Ministérios da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa), da Economia (ME) e da Saúde (MS), após conversas com o Ministério 

Público do Trabalho. O objetivo foi garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, o 

abastecimento alimentar da população, os empregos e a atividade econômica e serviu de 

exemplo para todo o Brasil.  

 

Demandas para produtores de leite 

A dificuldade dos produtores de leite do Estado em acessar os recursos disponibilizados pelo 

governo federal para quem registrou prejuízos com a estiagem ou a covid-19 também foi uma 
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demanda assumida pelo presidente Edson Brum, em conjunto com o deputado federal 

Ronaldo Santini. Ambos defenderam melhores condições para o setor, principalmente porque 

houve aumento no custo da produção e queda no preço do litro de leite para o produtor, 

enquanto o valor subiu nas prateleiras para o consumidor final.  

 

Recursos para a agricultura familiar 

A Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha teve participação direta em conquistas para a 

agricultura familiar neste ano. Dentre elas, está a manutenção do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) nas escolas públicas durante o recesso escolar por causa do 

coronavírus. A demanda foi encaminhada pelo presidente Brum ao secretário da Agricultura 

Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Fernando Schwanke. 

Outra boa notícia foi a destinação de R$ 500 milhões para a compra de produtos da agricultura 

familiar, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que beneficiaram 85 mil 

famílias de agricultores familiares, além de 12,5 mil entidades e 11 milhões de famílias em 

vulnerabilidade social.  

 

Medidas para amenizar danos da estiagem 

Mesmo antes de assumir a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, o 

deputado Edson Brum se dedicava a amenizar os prejuízos causados por uma das maiores 

estiagens que atingiram o RS nas últimas décadas. Assim que ocupou o cargo, fez com que esta 

questão se tornasse a sua principal luta.  

Uma das ações foi a luta por recursos que garantiu R$ 55,1 milhões para a abertura de 1.025 

microaçudes em 102 municípios e perfuração de 419 poços artesianos em 419 municípios. Os 

recursos foram provenientes da Assembleia Legislativa, Bancada Federal Gaúcha e governos 

federal e estadual.  

O parlamentar encaminhou solicitações ao governo gaúcho e ao ministro da Economia, Paulo 

Guedes, além de participar em Brasília de reuniões com a ministra da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, e o ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni, em busca 

de recursos e ações para o setor que auxiliassem os produtores. O resultado foram as medidas 

econômicas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), como a prorrogação de 

Relatório Relatório de Atividades (2855501)         SEI 000001215-01.00/21-7 / pg. 8



dívidas de custeio e investimento e a criação de linhas de crédito emergenciais para 

agricultores e cooperativas. 

A Frente Parlamentar sempre contou com o apoio do presidente da Frente Parlamentar da 

Agropecuária no Congresso, deputado federal Alceu Moreira (MDB), do secretário Fernando 

Schwanke, do senador Luis Carlos Heinze (PP), da Federação da Agricultura do Estado do Rio 

Grande do Sul (Farsul) e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul 

(Fetag). 

 

Poços artesianos e microaçudes 

Dos R$ 55 milhões para o combate à estiagem: 

- R$ 10 milhões são da Assembleia Legislativa, via Comissão de Agricultura, Pecuária e 
Cooperativismo 

- R$ 29 milhões são de emendas da Bancada Federal Gaúcha, coordenada pelo deputado 
federal Giovani Cherini 

- R$ 6 milhões são do Ministério de Integração Regional, intermediados pelo deputado federal 
Alceu Moreira 

- R$ 10 milhões do governo do Estado 

 

Ações aprovadas: 

- Crédito emergencial de R$ 20 mil pelo Pronaf para agricultores familiares com 3 anos para 
pagar 

- Crédito emergencial para médios produtores de R$ 40 mil com 3 anos para pagar 

- Crédito para cooperativas com R$ 65 milhões de teto para cada cooperativa 

- Custeios: vencidos e vincendos entre 1/1 a 31/12/2020 - até 7 anos para pagar 

- Investimentos: vencidos e vincendos entre 1/1 a 31/12/2020 - parcela passa depois da última 

- Parcelas de renegociações de anos anteriores - vencidos e vincendos entre 01/01 a 
31/12/2020 - parcela passa para depois da última 
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Anexos:  

Anexo 1: Documento de abertura. 
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Anexo 2: Documento de informação de continuidade das atividades e adesão de novos 
parlamentares. 

 
  

Praça Marechal Deodoro, 101  - Bairro Centro - CEP 
90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br 

INFORMAÇÃO 

De: Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha 

Para: Mesa Diretora 

Assunto: Continuidade dos trabalhos e atualização da composição da Frente Parlamentar da 
Agropecuária Gaúcha 

  

Senhor Presidente Deputado Gabriel Souza, 

Ao cumprimentá-lo, informamos que: considerando a troca da presidência da Frente 
Parlamentar da 
Agropecuária Gaúcha, a contar de 09 de março de 2020, onde assumiu como presidente o 
deputado Edson Brum e vice-presidente o deputado Elton Weber, vimos comunicar a 
continuidade dos trabalhos da Frente, assim como fazer constar nova lista de signatários para 
manifestação e adesão dos parlamentares. 

Reiterando os motivos considerados para abertura desta frente parlamentar, é notória a 
relevância do Rio Grande do Sul para a produção agropecuária do Brasil. De acordo com o 
último senso agropecuário divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
em 2017, nosso Estado contribui com aproximadamente 10% do Valor Adicionado Bruto (VAB) 
do setor no país, totalizando R$ 15 bilhões de produção agropecuária e R$ 32,7 bilhões de 
produção agrícola. São mais 1,2 milhão de pessoas, 20,3 milhões de hectares de área e mais de 
440 mil estabelecimentos envolvidos no desenvolvimento dessas atividades. 

Os números pujantes, no entanto, poderiam ocupar um patamar ainda mais elevado, não 
fossem as dificuldades impostas pelos gargalos existentes no ambiente interno de negócios do 
nossos país. Entre tais fatores, é possível citar o custo Brasil, termo que abrange as despesas 
que incidem sobre a produção – da alta carga tributária às dificuldades de escoamento de 
mercadorias – e evidencia o quanto podemos avançar em áreas vitais para a produção 
agropecuária do Rio Grande do Sul. 
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Desta forma, a continuidade dos trabalhos da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, 
será uma importante instância para realização de debates, simpósios e seminários, sobre a 
política de desenvolvimento do setor no Estado; promover o intercâmbio de ideias entre 
instituições vinculadas à área a fim de aperfeiçoar a legislação existente; manter um canal de 
informações atualizadas sobre a cadeia produtiva; trabalhar em consonância com a Frente 
Parlamentar da Agropecuária da Câmara dos Deputados e, assim, consolidar o Rio Grande do 
Sul como Estado de referência da produção agropecuária no país. 

 

Documento assinado eletronicamente por  Vilmar Zanchin ,  Deputado(a) , em 09/02/2021, às 15:05, 
conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015. 
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Anexo 3: Lista de deputados signatários e respectivos contatos.  

Deputado Celular Agenda  Contato Agenda Assessor político  Contato Assessor 
Adolfo Brito  51. 99563-0991 Sandra 51. 99614-3967 / 2110 Ernesto 51. 98448-2372 / 2602 
Aloísio Classmann 51. 99977-4796 Paula Dias 51. 99867-9638 / 2214 Não designado  - - - - -  
Any Ortiz 51. 99767-8588 Paulo Dias 51. 99255-6385 / 2339 Paulo Dias 51. 99255-6385 / 2339 
Cap. Macedo  55. 99999-9777 Marisete 54. 99991-3552 / 1725 Jairo Seger  55. 99711-7484 
Edson Brum  51. 99918-7798 Fernanda  51. 99698-4218 / 1785 Janine Kanheski 51. 99997-0952 / 1788 
Elton Weber  51. 99969-5330 Carine 51. 99868-1557 Airton 51. 99906-0250 
Eric Lins  51. 98952-5882 Alessandra  51. 99115-7032 / 1685 Não designado  - - - - -  
Fabio Ostermann 51. 98427-4923 Murilo 53. 99924-0110 Djonathan Charel  51. 99699-0625 / 98167-4304 
Frederico Antunes 51. 99707-1122 Rejane  51. 99661-2951 / 2240 Não designado  - - - - -  
Gaúcho da Geral  51. 99303-7266 Luciana  51. 99186-8012 / 1852 Augusto Schelee 53. 98117-5251 
Giuseppe Riesgo 55. 99984-8470 Hans Fassbinder 55. 99979-1989 / 2189     
Issur Koch 51. 99551-2724 Débora Rodrigues 51. 99139-9600 / 1952 Mariana 51. 99871-4258 
Luiz Henrique Viana  51. 98045-4512 Rafael  53.  98156-2337 / 1834 Vinícius Konrad 51. 99172-8596 
Mateus Wesp 54. 99950-7300 Ana 51. 99303-3201 Ana 51. 99303-3201 
Paparico Bacchi 54. 99912-6644 Alexandra 54. 9935-3213 / 1534 Julio Cesar Santos  54. 99161-5366 
Sergio Turra 54. 99945-0011 Cristine Pulz 51. 99599-6305 / 2464 Giovani Colorio 51. 99939-2300 / 2431 
Silvana Covatti 51. 99919-3774 Elis  51. 99659-5883 / 99274-7570 / 2710 Jaque (ou Tayla) 51. 99186-2432 / 2572 / 2577 
Ten. Cel.  Zucco 51.99886-5859 Gabrielli 51. 99360-9781 Leandro 51. 98147-2509 / 1762 
Thiago Duarte 51. 99134-2147 Jean 51. 99117-3450 Bianca Tessele 51. 98245-0660 
Vilmar Lourenço 51 99182-5785 Ivete 51. 99762-9227 Ivete 51. 99762-9227 
Zilá Breitenbach 51. 99997-0945 Magda Carneiro 51. 99914-4591 Não designado  - - - - -  
            
Novos signatários (a partir de 09/02/2021)           
Beto Fantinel  55. 99601-8378 Silvani 55. 99681-6430 Renata 51. 98021-0134 

Dalciso Oliveira 
51.  99988-
3439 Carlos Wolmer 51. 98134-9275 Elizandro 51. 98260-4214 

Dirceu Franciscon 54. 99147-8129 Denise Borsatto 51. 99741-2246 Jaimir Balbinot 51.  99599-5995 

Ernani Polo 
51.  99951-
9594 Gleice 51. 99289-0583 / 2469 André Murad 51.  99956-3355 

Kelly Moraes   Christian 51. 99703-7209     
Luiz Marenco  53. 99956-0536 Edvar 51. 99546-8095     

Neri O Carteiro 54. 99103-7673 Sandra 54. 99999-8859 Marco Aurelio / Bibiane 
51. 99550-2814 / 51. 99983-
5818 

Patrícia Alba 51. 99998-0000 Sandra 51. 99985-1598 Sandra 51. 99985-1598 
Sergio Peres 51. 99661-4444 Juliana 51. 99957-2670     
Vilmar Zanchim 51. 99963-0844 Patrícia Favaretto 54. 99995-1702 Roncatto 51. 99595-6349 
Zé Nunes 51. 99953-3175 Ruben 51. 99824-5381 Milton 51. 99168-7000 
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