Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete do Ministro
CGAC - Coordenação Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Ata de reunião

Dados da Reunião
Câmara:
Câmara Temática de Insumos Agropecuários
Título:
Reunião Ordinária N. 90
Local:
Auditório Maior, Sobreloja do Ed. Sede do MAPA, Brasília/DF
Data da reunião: 26/06/2017 Hora de início: 13:30
Hora de encerramento: 16:30
Pauta da Reunião
1. 13:30 - Abertura da Reunião, Presidente da Câmara;
2. 13:35 - Aprovação da Ata da 89 Reunião Ordinária da CTIA e informes da Secretaria
Leandro Lima;
3. 13:40 - Cenários de Insumos;
4. 14:10 - Andamentos dos Grupos de Trabalho;
5. 14:40 - Deliberações sobre Redução do custo da Energia para a Agricultura Irrigada
Brasileira;
6. 15:00 - Convênio ICMS 100/97;
7. 15:30 - Assuntos Gerais;
8. 16:00 - Encerramento.
Lista de Participantes
Nome
1 JULIO CEZAR BUSATO
2 REINALDO CARVALHO VERGARA
3 LUIZ ANTONIO PINAZZA
4 GUILHERME OLIVEIRA WERNECK
5 GUSTAVO RANZANI HERMANN
6 MARCIO ANTONIO PORTOCARRERO
7 EDIVANDRO SERON
8 ALEX ORESTES NOVELLO
9 ROBERTO CARSALADE QUEIROGA
10 TULIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
11 ELIANE SUZUKO HIRATSUKA KAY
12 CARLOS EDUARDO LUSTOSA FLORENCE
13 DAVID ROQUETTI FILHO
14 GERALDO MAFRA
15 ALÉCIO MARÓSTICA
16 ALAN FABRICIO MALINSKI
17 ADALBERTO ANTONIO SOARES
18 IVANILDE SOARES SANTOS
19 GREGORY HONCZAR

Entidade
AIBA

ACST/MAPA
ABC Bio
ABRAPA
ABRASS
ACEBRA
ACEBRA
AENDA
AGROBIO
AMA BRASIL
ANDA
ANDAV
CNA
CNA
CONAB
CONFEA
FIESP

Frq Assinatura
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

VITOR LUDVIG BUMBIERIS
LIANE RUCINSKI
GIRABIS EVANGELISTA RAMOS
PAULO HENRIQUE PEDROZA E SILVA
CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ALBUQUERQUE
LUCIA MOREIRA PINHEIRO
RODRIGO RESENDE DO MONTE
DANIEL ALVES LEASTRO
PEDRO ARAUJO HUMMEL
EGON SCHADEN JR
CAMILA SANT'ANA
VANESSA STRUCKL
GUSTAVO GORETTI
ADRIENE ALVES DE MELO
PEDRO ABEL VELIDO
EDUARDO VONGLEHN NOBRE
VINICIUS DIAS SILVA
LIDIA SANTOS
LUIZ CARMONA
JULIA THOMSON

MF
MPDG
SDA/MAPA
SINDAN
SINDIRAÇÕES
SINDIVEG
SPA/MAPA
UNIFITO
ABINPET
ACEBRA
ACEBRA
ACEBRA
CNA
CONAB
EMBRAPA
MDIC
PATRI
SINDIVEG
SRI/MAPA
UMBELINO LOBO

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

PR - presente / CO - convidado
Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata:
Desenvolvimento

Sim

Abertura: A 90ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Insumos Agropecuários foi aberta às treze
horas e quarenta minutos do dia 26 de junho de 2017, na sala de reuniões do 2º Andar, nº 250, Ed. Sede
do MAPA – Brasília/DF, pelo Presidente da Câmara, Julio Cezar Busato, que agradeceu a presença de
todos os presentes.
Aprovação da Memória de Reunião da 89ª Reunião Ordinária da CTIA e Informes da Secretaria –
Leandro Lima – Supervisor da Câmara (ACST/MAPA);
O Supervisor da Câmara, Leandro Lima, deu boas vindas a todos e apresentou o calendário das próximas
reuniões para o ano vigente:
28 de agosto – (MAPA) - Brasília/DF – 13:30h às 16:30h.
09 de outubro – (MAPA) - Brasília/DF – 13:30h às 16:30h.
Na sequência foi colocado como sugestão ao plenário a inclusão na composição da CTIA da Sociedade
Rural Brasileira – SRB e da Associação Brasileira de Criadores de Zebu – ABCZ. Não houve qualquer
discordância e, por unanimidade, ambas foram oficialmente aceitas. Adiante, o próprio supervisor da
câmara aproveitou o momento para falar sobe algumas mudanças na Assessoria de Apoio às Câmaras
Setoriais e Temáticas – ACST. A primeira delas se refere à nova chefia. O senhor Marcio Candido Alves
assumiu no mês passado o comando da assessoria, na qual, o mesmo já dirigiu alguns anos atrás e possui
total experiência. Além disso, houve algumas mudanças na equipe (Secretários, Supervisores e
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Assessores), dentre elas, a própria CTIA. Leandro informou que de agora em diante será o assessor do
novo chefe para acompanhamento e interlocução de demandas e, com isso, não estará mais à frente dos
trabalhos desta câmara temática. Ressaltou também seu orgulho e apreço por todos, agradeceu por esses
dois anos de trabalhos e conquistas e se colocou à disposição para quaisquer cobranças e esclarecimentos.
O Assessor Guilherme Werneck permanecerá normalmente na câmara exercendo suas funções,
acompanhado do novo Supervisor, Reinaldo Vergara, Auditor Fiscal Agropecuário do MAPA. O
Consultor da Câmara, Luiz Antonio Pinazza, desejou sucesso em sua nova jornada e prestou seus
agradecimentos e elogios. Submetida à aprovação do plenário, a memória de reunião da 89ª Reunião
Ordinária, encaminhada previamente, por meio eletrônico, foi aprovada, sem ressalvas, por
unanimidade.
Cenário de Insumos – David Roquetti Filho – ANDA;
O representante da Associação Nacional para Difusão de Adubos, David Roquetti Filho trouxe a todos
um panorama geral sobre o Mercado de Fertilizantes: entregas, relações de troca com as principais
culturas, importação e produção nacional. David Roquetti Filho, também trouxe em sua apresentação o
comentário de que as entregas de fertilizantes ao mercado encerraram o mês de maio/2017 com 2.451 mil t,
registrando aumento de 4,1% em relação ao mesmo período de 2016. Também nos cinco meses analisados, as
entregas registraram alta de 0,5%, alcançando 10.249 mil t, enquanto o total de nutrientes (NPK) apresentou
queda da ordem de 5,3%, pela redução da fórmula média. Em nutrientes, as entregas de fertilizantes
nitrogenados (N) apresentaram queda de 1,1% no período janeiro-maio/2017 atingindo 1.531 mil t, decorrente
da antecipação das entregas milho segunda safra ocorrido no final de 2016 e atraso nas retiradas dos
fertilizantes para cana de açúcar.
Para informações mais detalhadas, a apresentação está disponível no site:
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
Cenário de Insumos;
A representante da Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais - ASBRAM, Elizabeth
Chagas, não pôde comparecer à reunião em virtude de outro compromisso de trabalho previamente
agendado. No entanto, disponibilizou diversos quadros contendo o levantamento de vendas de
suplementos para pecuária e os números de animais alimentados no período de janeiro a maio de 2017.
Para complementar o cenário de insumos, a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja –
ABRASS ficou responsável de trazer uma apresentação do cenário de soja na próxima reunião, dia 25 de
agosto. Pinazza sugeriu que o cenário de insumos fosse fortalecido com apresentações sobre o panorama
de sementes e mudas, disponibilidades de crédito e seguro e a situação atual da infraestrutura e logística
brasileira. Os membros exigiram maior participação da Associação Brasileira de Sementes e Mudas –
ABRASEM e do Banco do Brasil – BB. Para abordar os instrumentos de política agrícola, Leandro Lima
propôs convocar o Diretor do Departamento de Crédito e Estudos Econômicos – DCEE/SPA, Wilson
Vaz de Araujo e, quanto a questão logística, o Coordenador Geral de Infraestrutura e Logística –
CGLOG/DILOG, Carlos Alberto Nunes Batista. A ASBRAM, através de e-mail, pediu que a câmara
enviasse moção ao Sr Ministro Blairo Maggi pleiteando a isenção dos impostos do Pis e da Cofins no
suplemento mineral alegando isonomia de impostos nas cadeias do agronegócio brasileiro. Exemplo
disso são os fertilizantes e as carnes de aves e suínos que gozam da isenção desses impostos. Na
sequência, o representante do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Nacional –
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SINDIRAÇÕES, Carlos Alberto Pereira de Albuquerque, citou que em 2014, o então Secretário de
Políticas Agrícolas – SPA/MAPA, Seneri Paludo redigiu nota técnica referente a isenção de impostos nos
suplementos minerais a ser enviada à Receita Federal, no entanto, tal documento foi arquivado na
secretaria e seria ideal resgatá-lo.
Encaminhamento: Carlos Alberto Pereira de Albuquerque - SINDIRAÇÕES ficou responsável por
enviar à Secretaria da Câmara nota técnica referente a isenção dos impostos do Pis e da Cofins nos
suplementos minerais, para, na sequência, tal documento ser circulado aos membros para
conhecimento.
Para informações mais detalhadas, a apresentação está disponível no site:
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
Deliberação sobre “Redução do custo de energia para a agricultura irrigada brasileira” –
Presidente da Câmara;
O Presidente iniciou seu discurso abordando sobre o custo de energia elétrica e horário reservado para as
atividades de irrigação com tarifa diferenciada. O assunto é no sentido de ampliar o horário reservado
para a agricultura irrigada nos finais de semanas e feriados nacionais. Quanto a esse tema, no dia 8 de
junho, em resposta ao ofício nº 6/2017/CTIA, através da carta nº 964/ CCO/2017, a Companhia de
Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA concluiu da seguinte maneira: “Tendo em vista os custos
inerentes à aquisição e distribuição da energia, informamos que a COELBA não tem condições de arcar
com este custo adicional. Como sugestão, já adiantada na reunião realizada no dia 18 de maio de 2017,
recomendamos a ABAPA e AIBA verificarem com o Governo do Estado da Bahia, a possibilidade de
aplicação de políticas adicionais que possam garantir a extensão dos descontos, sem prejuízos ao
sistema de distribuição de energia elétrica”.
Apresentação dos Grupos Temáticos:
G.T Defensivos Agrícolas – Marcio Portocarrero – ABRAPA;
O representante da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, Marcio Portocarrero, trouxe à
câmara o contexto atual dos defensivos agrícolas no Brasil e o que pode ter de melhorias para
competitividade. Pauta: Cenários do Mercado (principais números do setor), investimentos e formas de
financiamento, participação nos custos de produção, sistema regulatório (registro), produtos piratas e
suas consequências. Ao final da apresentação o plenário da CTIA, deliberou pelos seguintes
encaminhamentos: 1) Aperfeiçoamento da legislação brasileira baseando-se nas melhores práticas
regulatórias dos outros Países de importância agrícola. 2) Necessidade urgente de um sistema
eletrônico de avaliação integrado (Mapa x Anvisa x Ibama). 3) Aplicar medidas desburocratizantes
onde for possível. 4) Aperfeiçoar os processos pós-registro – Listas Positivas (embalagens,
formuladores, componentes e outros). 5) Simplificação do Registro de produto idêntico (clone).
6) Buscar harmonizar o processo aos modelos mais eficientes utilizados em países de referência.
7) Parametrizar os critérios de avaliação dos três órgãos reguladores. 8) Melhorar a estrutura
administrativa e contratar técnicos especialistas através de convênios e ampliar unidades de avaliação
virtual para os órgãos de registro. 9) Dar poder ao MAPA como órgão protagonista dos processos de
registro de insumos agrícolas. 10) Priorizar e dar legalidade aos registros de produtos importantes para a
Página 4 de 6

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete do Ministro
CGAC - Coordenação Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Ata de reunião

agricultura. 11) Estruturar um programa de “Phase in” para substituição de produtos retirados do
mercado. 12) Combater o contrabando e a pirataria.
Encaminhamento: Marcio Portocarrero - ABRAPA ficou responsável por redigir o ofício a ser
dirigido à Secretaria da Câmara contendo os encaminhamentos concordados pelo plenário.
Posteriormente, tal documento será enviado ao Sr Ministro Blairo Maggi, com cópia ao Secretário
de Defesa Agropecuária para tratar sobre sua gestão.
Para informações mais detalhadas, a apresentação está disponível no site:
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
Deliberação sobre Convênio ICMS/97;
David Roquetti Filho iniciou sua fala dizendo que no dia 26 de abril foi publicado no Diário Oficial da
União - DOU, que o Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, celebrou a prorrogação, até o
dia 31 de outubro, do convênio ICMS 100/97 que reduz a base de cálculo do imposto nas saídas dos
insumos agropecuários. No momento o COTEPE (GT - 26), pertencente ao CONFAZ, tem como pauta a
alteração do referido convênio. Afim de unificar um argumento conjunto do setor, a câmara
recomendou reunir a ANDA, APROSOJA, CNA, FIESP, SINDIRAÇÕES e SINDIVEG.
Encaminhamento: A Secretaria da Câmara formulará ofício a ser encaminhado ao Sr Ministro
Blairo Maggi pleiteando agenda de audiência, com as referidas entidades, a fim de levar um
entendimento conjunto e discutir o assunto específico. Posteriormente, o Ministro fará gestão junto
ao Ministério da Fazenda e CONFAZ para resolução do tema.
Assuntos Gerais;
Perigos da Produção de Bio-defensivos Microbiológicos dentro das propriedades rurais – Robson
Costa - ABCBio;
O representante da Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico, Robson Costa, chamou
atenção para a importância do controle biológico e controle químico nas propriedades rurais, dentro do
manejo integrado de pragas, aumentando-se a eficiência dos produtos e reduzindo, inclusive, a resistência
de muitos insetos. Infelizmente, a legislação brasileira possui poucas regulamentações quanto a produtos
caseiros e, alguns produtores, sem o adequado conhecimento na utilização dos produtos para controle
biológico e químico, acabam utilizando estes de maneira equivocada. O grande atento é alertar os
produtores quanto a correta utilização dos produtos caseiros a fim de evitar riscos sérios à agricultura.
Encerramento:
O Presidente agradeceu a presença de todos e, não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi
encerrada às dezesseis horas e quarenta e nove minutos, e eu, Guilherme Oliveira Werneck, redigi a
seguinte memória de reunião, revisada pelo Supervisor da Câmara.
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Preposições
Item Item da reunião
Ações
Item Ação

Responsável

Dt. prevista

Dados da próxima reunião
Local:
Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 - Ed. Sede do MAPA - Brasília/DF
Data da reunião:
28/08/2017
Hora de início:
13:30
Pauta da Reunião
Anexos
Arquivo

Descrição
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