
 

 

Ofício nº 0664/18-GP            Curitiba, 16 de outubro de 2018. 

 

Senhor Deputado 

 

O Projeto de Lei (CN) de Lei Orçamentária Anual (LOA 2019) - PL nº 

27/2018-CN - está tramitando no Congresso Nacional para recebimento de 

emendas parlamentares na Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural – CAPADR com data final neste dia 

16 de outubro. 

Além disso, nas outras comissões permanentes do Senado Federal e da 

Câmara dos Deputados e nas comissões mistas permanentes do Congresso 

Nacional têm até o dia 20 de outubro para votar e enviar suas emendas ao 

projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2019 (PLN 27/2018), que está 

em análise na Comissão Mista de Orçamento (CMO). 

Para a política de mitigação de riscos climáticos e de preços, o governo 

federal anunciou R$ 600 milhões no orçamento de 2019 ao Programa de 

Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) durante a cerimônia de 

divulgação do Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2018/19 em 06 de junho no 

Palácio do Planalto. 

No entanto, apenas R$ 450 milhões ao seguro rural estão previstos no PL nº 

27/2018-CN, valor insuficiente e que cobre com seguro rural menos de 10% 

da área agrícola do país.  Caso a promessa do orçamento de R$ 600 milhões 

de seguro rural de 2019 não seja cumprida, mais de 37 mil produtores em 

todo o país deixarão de acessar o seguro rural com subvenção.  

O seguro rural tem se notabilizado pelos resultados de manutenção dos 

produtores na atividade, evitando maiores despesas para a União com 

equalização de juros de alongamento de dívidas rurais. Entre 2006 e 2017, 

as companhias seguradoras credenciadas no programa do MAPA já 

indenizaram R$ 4,8 bilhões aos produtores por quebras de safras em todas 

as regiões do país.  

Em 2018, as seguradoras estão pagando mais de R$ 320 milhões em 

indenizações aos produtores pelas perdas de seca que afetaram as lavouras 



 

 

de milho de segunda safra no Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul.  

O seguro rural é o principal mecanismo de mitigação de riscos de produção e 

oscilação de preços, considerando que as culturas de milho, soja e café já 

possuem o seguro de receita ou faturamento. Vale lembrar que para atender 

a demanda existente por seguro rural no país seria necessário o triplo do 

valor constante atualmente na LOA.  

Diante do exposto, solicitamos a Vossa Excelência envidar esforços 

para priorizar a aprovação de emendas ao PL nº 27/2018-CN com o 

objetivo de acrescer mais R$ 150 milhões no orçamento do Programa de 

Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), administrado pelo MAPA, 

visando atingir pelo menos os R$ 600 milhões prometidos pelo governo 

federal no Plano Agrícola e Pecuário. 

 

Cordialmente, 

 

Ágide Meneguette 

Presidente 

 
 
 
Encaminhamentos: 
 

 Deputados Federais PR 

 Presidente e parlamentares da CAPADR 

 IPA/FPA 

 Presidente e parlamentares da CMO-comissão mista de planos, 
orçamentos público e fiscalização. 

 
 
c/c CNA / OCB / OCEPAR 
 
Federações da Agricultura SC / SP / GO / RS 


