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. 91
Local:
Auditório Maior, Sobreloja do Ed. Sede do MAPA, Brasília/DF
Data da reunião: 28/08/2017 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 90ª Reunião Ordinária da CTIA e informes da Secretaria – Reinaldo
Vergara – Supervisor da Câmara;
3. 13:40 – Corrupção Transnacional e Compliance;
– Aline Silva – Coordenadora-Geral de Responsabilidade de Entes Privados – CGU;
– Cláudio Torquato – Assessor Especial de Controle Interno – GM/MAPA;
4. 14:10 – Cenários de Insumos;
5. 14:30 - PL Defensivos;
6. 15:00 – Projeto “Refúgio Compensa” – AGROBIO;
7. 15:30 - Assuntos Gerais;
8. 16:00 - Encerramento.
Lista de Participantes
Nome
1 JULIO CEZAR BUSATO
2 REINALDO CARVALHO VERGARA
3 GUILHERME OLIVEIRA WERNECK
4 EDUARDO DAHER
5 VANESSA RAMIRO DE LIMA
6 JOSÉ EDSON GALVÃO DE FRANÇA
7 MARCIO ANTONIO PORTOCARRERO
8 EDIVANDRO SERON
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 MARIO VON ZUBEN
16 MEIRUZE SOUSA FREITAS
17 CAIO AUGUSTO DE ALMEIDA
18 FABRICIO MORAIS ROSA

Entidade
AIBA
ACST/MAPA
ABAG
ABIFINA
ABINPET
ABRAPA
ABRASS
ACEBRA
AENDA
AGROBIO
AMA BRASIL
ANDA
ANDAV
ANDEF
ANVISA
ANVISA
APROSOJA

Frq Assinatura
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ALAN FABRICIO MALINSKI
OSNI MORINISHI ROCHA
ADALBERTO ANTONIO SOARES
IVANILDE SOARES SANTOS
GREGORY HONCZAR
GABRIELA LOPES SOUTO
LIANE RUCINSKI
GIRABIS EVANGELISTA RAMOS
PAULO HENRIQUE PEDROZA E SILVA
CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ALBUQUERQUE
RODRIGO RESENDE DO MONTE
ENIO ANTONIO MARQUES PEREIRA
DANIEL ALVES LEASTRO
VINICIUS SILVA
CAMILA DE MELO
EGON SCHADEN JR
GRAZIELA C. ARAUJO
LEONARDO MINARÉ
NATALIA S.S. FERNANDES
RAFAEL ALBERTON
GUSTAVO S. GORETTI
CLAUDIO TORQUATO
FERNANDO DE ABREU
JOSÉ C.L. LACERDA
JULIO BRITTO
PATRICIA SOUSA
ISABELLE MACHADO

CNA
CNM
CONAB
CONFEA
FIESP
MF
MPDG
SDA/MAPA
SINDAN
SINDIRAÇÕES
SPA/MAPA
UNIFITO
UNIFITO
ABRAPA
ACEBRA
ACEBRA
ANVISA
APROSOJA
CNA
CNA
CNA
GM/MAPA
PATRI
SDA/MAPA
SDA/MAPA
UMBELINO LOBO
VECTOR

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
CO
CO
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 91ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Insumos Agropecuários foi aberta às treze
horas e trinta e oito minutos do dia 28 de agosto de 2017, no Auditório maior, Sobreloja do 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 90ª Reunião Ordinária da CTIA e Informes da Secretaria –
Reinaldo Vergara – Supervisor da Câmara (ACST/MAPA);
O Presidente deu boas vindas a todos para a quarta reunião ordinária do ano e, de imediato, passou a
palavra ao novo Supervisor, Sr Reinaldo Vergara, que colocou em apreciação a memória de reunião do
último encontro da câmara. Submetida à aprovação do plenário, a memória de reunião da 90ª Reunião
Ordinária, encaminhada previamente, por meio eletrônico, foi aprovada, sem ressalvas, por
unanimidade. Adiante, o Presidente trouxe, novamente, o tema do custo de energia elétrica e horário
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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, o representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, Alan Malinski, disse
que as Companhias de eletricidade dos estados da Bahia e do Ceará não têm competência para alterar a
tarifação. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COLEBA já havia se pronunciado
anteriormente, e a resposta foi a seguinte: “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”.
Programa de Integridade (Compliance) do MAPA – Sr Cláudio Torquato – GM/MAPA / Suborno
Transnacional – Srª Aline Silva – CGU;
O Assessor Especial de Controle Interno – GM/MAPA, Cláudio Torquato, apresentou à Câmara o
Programa de Integridade do MAPA, que visa implementar e aprimorar mecanismos de prevenção,
detecção e remediação de fraudes, irregularidades e desvios de conduta. Tal programa foi desenvolvido
em consonância com eixos fundamentais, ações e medidas, definidos por portaria da CGU. Torquato
citou que a palavra inglesa Compliance, se resume a cumprir normas legais e regulamentares, as políticas
e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como
evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. No agronegócio, o
Compliance busca dar reconhecimento às boas práticas de produção pelos diversos setores, melhoria dos
resultados e serviços prestados, incremento da imagem institucional e, principalmente, estimula uma
nova cultura de ética concorrencial. A adesão ao programa é livre e o termo de adesão já se encontra
disponível no site do MAPA. Na sequência, dando continuidade ao tema, a Coordenadora Geral de
Responsabilidade de Entes Privados – CGU, Aline Silva, comentou sobre a Lei 12.846/2013, que dispõe
sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Quanto à referida lei, a
representante também trouxe o eixo normativo, as responsabilidades e as consequências envolvidas. A
norma também se mostra um instrumento jurídico que possibilita a responsabilização de empresas no
suborno transnacional: prática ilegal que envolve o suborno de funcionários públicos estrangeiros em
transações comerciais.
Para informações mais detalhadas, as apresentações estão disponíveis no site:
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
Cenário de Insumos – Elizabeth Chagas - ABRAM;
Reinaldo Vergara comentou que a representante da Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos
Minerais, Elizabeth Chagas, não pôde comparecer à reunião em virtude de outro compromisso de
trabalho previamente agendado. No entanto, através de e-mail, Elizabeth disponibilizou sua apresentação
e disse que a: ASBRAM representa 70% do mercado brasileiro e nós ainda estamos com uma pequena
margem negativa nas entregas acumuladas. Entretanto, o mercado nos últimos 20 dias vem
apresentando uma boa melhora, que acreditamos possamos zerar esse negativo e acabarmos o ano com
pequeno crescimento. Aproveitamos oportunidade para lhes convidar para nosso 10° Simpósio da
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ASBRAM, a realizar-se nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 no Royal Palm Resort Hotel, em
Campinas – SP.
Para informações mais detalhadas, a apresentação está disponível no site:
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
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, produção nacional, importação de
fertilizantes intermediários, relações de troca com as principais culturas (níveis favoráveis e não
favoráveis), e divulgou um quadro contendo índices de relação de trocas, preços de fertilizantes e taxa de
câmbio. David Roquetti Filho, também trouxe em sua apresentação o comentário de que as entregas de
fertilizantes ao mercado encerraram o mês de julho/2017 com 3.370 mil t, registrando alta de 0,7% em
relação ao mesmo período de 2016. Também no acumulado dos sete meses analisados, as entregas
registraram queda de 0,2 %, alcançando 16.502 mil t, enquanto o total de nutrientes (NPK) apresentou
diminuição da ordem de 2,1%, pela redução da fórmula média. Em nutrientes, as entregas de fertilizantes
nitrogenados (N) apresentaram queda de 1,9% no período janeiro-julho/2017 atingindo 2.099 mil t,
reflexo da antecipação das entregas para o milho segunda safra ocorrido no final de 2016 e queda nas
entregas para cultura do trigo.
Para informações mais detalhadas, a apresentação está disponível no site:
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
Prorrogação Convênio ICMS 100/97;
A Câmara discutiu novamente a questão da renovação do convênio ICMS 100/97. O prazo de vigência
do convênio, que reduz a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nas
saídas interestaduais de insumos agropecuários, termina no dia 31 de outubro. Em vigência há duas
décadas, a renúncia fiscal vem sendo prorrogada ano após ano e se tornou um importante fator de
redução de custos e preservação da competitividade para os produtores rurais. O representante da
Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG, Eduardo Daher, ressaltou que os estados da Bahia e do
Sergipe já se mostram convincentes a não renovação do convênio e, a esperança é que essa medida não
seja adotada em outros estados. David Roquetti Filho disse que a câmara setorial da soja elaborou
minuta, a ser assinada em conjunto com a câmara temática de insumos e a Frente Parlamentar da
Agropecuária - FPA, justificando a continuidade do benefício e consequentemente pleiteando a
renovação do ICMS. A título de curiosidade vale lembrar que, a partir de julho de 2018, não haverá
novos convênios, no entanto, continua a possibilidade de prorrogação dos que já existem. O representante
da CNA, Rafael Alberton, alertou que o maior problema se encontra em convencer as Secretarias
Fazendárias estaduais da importância e do tamanho do setor do agronegócio e o impacto que tal ação
poderá causar. Fabrício Rosa, representante da Associação dos Produtores de Soja – APROSOJA,
concordou com a opinião anterior e sugeriu maior movimentação política com as lideranças estaduais,
assim como, agendamento de reunião com os Secretários de Fazenda dos estados. Silvia Fagnani,
representante do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal - SINDIVEG,
complementou recomendando que seja levantado números dos custos que vão impactar o setor.
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Encaminhamento: A Câmara Temática concordou em assinar documento, em conjunto com a
Câmara Setorial da Soja e a FPA, pleiteando a renovação do convênio ICMS 100/97.
PL Defensivos – Marcio Portocarrero – ABRAPA;
O representante da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, Marcio Portocarrero, apresentou à
câmara a proposta de substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.299/2002, do Deputado Luiz Nishimori, que
regula os defensivos fitossanitários. Os principais temas abordados foram análise de riscos, exigências de
registros de produtos, procedimentos de registro, registro por equivalência e alterações pós registro. A
intenção foi discutir propostas com a câmara a fim alcançar melhorias nas análises dos processos de
forma integrada, desburocratização, maior transparência das informações e, principalmente, melhor
atendimento às prioridades do setor produtivo. O plenário da câmara apoia a medida provisória,
atualmente na Casa Civil, que muda as regras para registro de defensivos no país.
Encaminhamento: A Secretaria da Câmara aguardará resposta dos membros da câmara a respeito
das propostas de substitutivo ao PL 6.299/2002, para posterior envio do documento ao relator do
projeto.
Projeto “Refúgio Compensa” – Eliane Kay – AGROBIO;
A representante da Associação das Empresas de Biotecnologia da Agricultura e Agroindústria, Eliane
Kay, apresentou o programa piloto Refúgio Compensa, que teve como propósito incentivar o produtor de
milho de Maracaju/MS a comprar sementes de milho geneticamente modificadas para adoção de refúgio.
O programa permitia ao produtor comprar sementes na proporção adequada para a adoção da prática e
também acumular pontos que podiam ser trocados por prêmios. Em sua apresentação foi abordado o
propósito do projeto, como foi o desenvolvimento e a gestão, a mecânica e os parceiros envolvidos e os
resultados diretos. O objetivo de alcançar 50% no refúgio recomendado não foi alcançado, porém saltou
de 35% para 45% na região. Outro resultado foi que a participação dos agricultores no programa atingiu
23,6%, bem abaixo do objetivo de 50%, apesar dos resultados de comunicação indicarem 97% de
exposição ao programa e de compreensão da mensagem. Ao final da apresentação, Eliane Kay apontou
alguns gargalos e os membros indicaram algumas sugestões de melhorias ao programa.
Para informações mais detalhadas, a apresentação está disponível no site:
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
Encerramento:
O Presidente agradeceu a presença de todos e, não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi
encerrada às dezesseis horas e vinte e sete 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

Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião:
Pauta da Reunião

Anexos
Arquivo

Dt. prevista

Hora de início:

Descrição
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