CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA EMPRESARIAL – CDAE
Ata da 5ª Reunião Extraordinária do CDAE, realizada no dia 10 de outubro de 2019, às 8h40min, na sede
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC.
Local: SEDEC/MT
Data: 10/10/2019
Horário: 8h40min-9h51min
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PAUTA DA REUNIÃO
1. Abertura;
2. Aprovação e homologação da Ata da 4ª Reunião Extraordinária de 10/09/2019;
3. Aprovação e homologação dos cadastros do PRODER;
3.1. 7ª Reunião Extraordinária da CPACR – 27/09/2019;
4. Aprovação e homologação dos cadastros do PROALMAT;
4.1. 7ª Reunião Extraordinária da CPACR – 27/09/2019; e
5. Discussão e aprovação para reabertura das análises das cartas consulta do FCO;
6. Assuntos gerais.
REUNIÃO
1. Abertura – Em representação ao Presidente do Conselho de Desenvolvimento Agrícola Empresarial –
CDAE, o Sr. Eldo abriu a reunião às 8h40min, agradeceu a presença de todos os presentes. Os Conselheiros
se apresentaram para registro em ata. Na sequência realizou a leitura dos tópicos de pauta da Reunião. O

Presidente solicitou aos presentes a inversão de pauta, para tratar um tema que seria discutido em assuntos
gerais,após o pedido os Conselheiros se mostraram favoráveis a inversão da pauta. 2. Inclusão de novas
cadeias no PRODER – O Presidente informou aos Conselheiros que em conformidade com a Lei 7958/2003,
art. 12, parágrafo único, dispõe : “cabe ao Conselho de Desenvolvimento Agrícola Empresarial - CDAE,
juntamente com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico- SEDEC, a avaliação e a definição
dos segmentos econômicos que serão beneficiados e dos indicadores de resultados, procedendo
posteriormente à análise dos projetos de enquadramento de beneficiários”. Deste modo o Presidente
apresentou as cadeias aos Conselheiros. 2.1 Cadeia da Avicultura – O Presidente informou que por meio de
ofício da Associação Matogrossense de Avicultura (AMAV) representada pelo seu Secretário Executivo,
solicita a inclusão no PRODER em obvservância ao fomento a expansão, modernização e diversificação das
atividades econômicas, que tem por objetivo estimular a realização de novos investimentos para
modernização técnologica das estruturas produtivas com geração de emprego e renda e redução das
desigualdades sociais. 2.2 Cadeia da Agricultura familiar (cebola, alho, melão, banana, uva e cacau) – O
presidente informou que por meio de ofício representado pelo Sr. Marcelo Soares de Oliveira, diretor
técnico da Cooperativa dos Produtores Hortifrutigranjeiros de Paranaíta (COOPERVILA), requereu a inclusão
das cadeias da cebola, alho, melão e banana, porém conforme observado pelo Conselheiro André Santos
(SEAF), na justificativa técnica, há também os produtos uva e cacau, o mesmo solicitou ao Conselho a
inclusão destas duas cadeias supracitadas, para que ofício seja retificado pela COOPERVILA. Os conselheiros
foram favoráveis a inserção dos produtos (cacau e uva) no PRODER. 2.3 Cadeia da Agricultura familiar
(castanha) - O presidente informou que por meio de ofício representado pela Sra. Luzia Donária de
Carvalho, Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Keno (ASPRAKE), requereu a
inclusão da castanha no Proder. Após a exposição de todos os segmentos acima mencionados o Presidente
colocou em votação a inclusão das cadeias (avicultura, cebola, alho, melão, banana, uva, cacau e
castanha),sendo aprovada por unanimidade pelo Colegiado. 3. Aprovação e homologação da Ata da 4ª
Reunião Extraordinária de 10/09/2019 – O Presidente do Conselho informou aos presentes que ata foi
encaminhada por e-mail juntamente com a convocação. Sendo assim, a Ata foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade. 4. Aprovação e homologação dos cadastros do PRODER – O Presidente
informou que somente há 1 processo para credenciamento no PRODER. O Presidente colocou o processo
em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Segue abaixo o processo homologado para
credenciamento. 4.1. 7ª Reunião Extraordinária da CPACR – 27/09/2019
PRODUTOR
CPF/CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
REUNIÃO
RAULINO TEIXEIRA MACHADO 178.574.739-87
178.574.739-87
CPACR 27/09/2019
5. Aprovação e homologação dos cadastros do PROALMAT– O Presidente informou 8 processos
(produtores) encontram-se aptos para homologação deste Colegiado, ato contínuo o Presidente colocou
os processos apresentados em votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Segue abaixo a
lista dos processos homologados para credenciamento. 5.1. 7ª Reunião Extraordinária da CPACR –
27/09/2019

PRODUTOR
ALCEU DAL'MASO
DIEGO JOSE DALMASO
OSCAR LUIZ CERVI
VALDIR LUIZ PICININ
ANDERSON THOMAS

CPF/CNPJ
283.347.609-49
013.114.901-67
210.628.030-00
706.673.069-00
000.728.980-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.260.757-3
13.365.856-2
13.236.277-5
13.223.621-4
13.702.531-9

REUNIÃO
CPACR 27/09/2019
CPACR 27/09/2019
CPACR 27/09/2019
CPACR 27/09/2019
CPACR 27/09/2019

Segue abaixo a lista dos processos homologados para renovação:
PRODUTOR
CPF/CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
REUNIÃO
ELIZABETH LUIZA REGISTRO GUERREIRO 024.770.039-84 13.220.926-8
CPACR 27/09/2019
HILARIO RENATO PICCINI E OUTROS
224.818.269-49 13.335.467-9
CPACR 27/09/2019
MARCOS GENTILIN
483.518.229-49 13.261.223-2
CPACR 27/09/2019
6. Discussão e aprovação para reabertura das análises das cartas consulta do FCO – O Presidente inicia
sua fala relembrando que em julho o CDAE suspendeu as análises de cartas consulta internalizadas nas
agências do Banco do Brasil até 31/08/2019, visto que na época não havia mais recurso. Em setembro
ocorreu a redistribuição dos recursos do FCO. O Presidente fez a leitura do ofício emitido pelo Secretário
da SEDEC, em que foi repassado R$ 460 milhões de reais para o FCO RURAL. Na sequência, passou a palavra
para representante do Banco do Brasil, Sra. Patrícia Dias, a mesma inicia sua fala informando com a
suspensão das análises das cartas consulta, o Banco do Brasil também suspendeu a internalização de novas
propostas, a esteira interna do Banco ficou suspensa, para que se evitasse problemas pela falta de recurso
como ocorreu em 2018. Durante o período de suspensão, as operações que estavam adiantadas foram
conduzidas com recurso financeiro recebidos mês a mês pelo Banco. A esteira atualizada em Mato Grosso
está em R$ 106 milhões de reais, com o dinheiro do mês do Banco R$ 46 milhões de reais foram autorizados,
restanto R$ 60 milhões de reais internalizadas. A representante do Banco do Brasil ressalta a importância
de agilizar a internalização e processamento de novas propostas para aplicar o recurso (R$ 460 milhões de
reais) neste ano, pela urgência a mesma solicitou ao Presidente para que ocorra na próxima sexta uma
reunião da Câmara Técnica para que sejam analisadas as cartas consulta. O Presidente enfatiza a
importância da nova dinâmica deste Conselho, uma vez que o Banco do Brasil presta conta do recurso
aplicado, em todas as faixas, bimestralmente. Outro ponto destacado pelo Presidente refere-se ao valor da
carta consulta, hoje é R$ 1 milhão de reais, conforme atualização do Caderno do FCO, devido a resolução
nº 91/2019 de 16/09/2019 do CONDEL/SUDECO, esse valor será reduzido para R$ 500 mil reais, este
conselho terá o prazo de 60 dias para adaptação.O presidente colocou em votação a reabertura das análises
das cartas consulta do FCO, sendo aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 7. Assuntos Gerais – O
presidente abriu a fala aos presentes. O Conselheiro Sr. Décio Tocantins indagou acerca da reunião do
CONDEPRODEMAT, em resposta o Presidente informou que a equipe da SEDEC está trabalhando na
elaboração do Decreto da Lei 631/2019, sendo a agenda decidida entre os Secretários da SEFAZ e SEDEC.
Como informação o Presidente informou acerca da criação do grupo de estudo das cooperativas e dos
pulses, as reuniões ocorreram na semana subsequente. Não havendo mais nada para tratar, a reunião fora

encerrada e a Secretária Ad Hoc do CDAE Sra. Bruna Moraes de Aquino, elaborou e assinou a presente ata,
junto com o Presidente, respectivamente, no cumprimento ao disposto em nosso Regimento Interno.
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