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Conforme deliberado na 86ª Reunião Ordinária da CTIA
1. GT FERTILIZANTES:
Coordenador: APROSOJA, Fabrício Rosa - fabricio.aprosoja@gmail.com;
.

• ANDA: David Roquetti Filho - david.roquetti@anda.org.br;
• EMBRAPA: José Carlos Polidoro - jose.polidoro@embrapa.br;

• FIESP: Gregory Honczar – deagro@fiesp.com.br
• ABAG: Luiz Antonio Pinazza - pinazza@abag.com.br
• ANDAV: Geraldo Mafra - geraldo.mafra@andav.com.br

• OCB: Pedro Rodrigues Alves Silveira - pedro.silveira@sescoopsp.coop.br
• CNA: Alan Fabricio Malinski - alan.malinski@cna.org.br
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ONDE ESTÃO OS GARGALOS
1. Tributação/tarifas inadequadas

2. Elevado Custo Logístico;

3. Burocracia e alto custo para exploração nacional
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ONDE ESTÃO OS GARGALOS
1. Tributação/tarifas inadequadas

a) Na Reforma Tributária em andamento: total
desoneração de impostos federais e
estaduais, seguindo a ótica de total
desoneração da cadeia alimentar e de
remédios – modelo IVA.
b) TEC – 0% matérias primas e fertili. simples e
2% a 4% para fertilizantes compostos. (PNF 2008)

b) Manter zerada as alíquotas de importação dos fertilizantes estratégicos e suas misturas
da Lista de Exceção.
c) Redução da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) dos
atuais 2% para 1% sobre a FL e não sobre o FB como está na MP 789.
d) Acompanhar AFRMM divulgado pelo Ministério dos Transportes (Lei 13.482 de 20.09.17)
e) Propor isenção de AFRMN para matérias e fertilizantes simples (PNF do MAPA 2008)
f) Redução de Tarifas Portuárias, adotando modelos baseados nos custos de prestação dos
serviços (Proposta CNA).
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ONDE ESTÃO OS GARGALOS
2. Elevado Custo Logístico;

a) Adequação logística para ampliação e
melhoramento dos terminais marítimos de
importação, suficiência de armazéns, vagões
e ferrovias para fertilizantes, bem como
ampliação e melhoramento da rede
rodoviária.

Programa de investimento tem 30 obras prioritárias
1. EMBRAPA MONITORIAMENTEO POR SATÉLITE
2. FOCO NOS PORTOS DO ARCO NORTE
3. GRANDE IMPÁCTO NO GANHO DE EFICIÊNCIA
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ONDE ESTÃO OS GARGALOS
3. Burocracia e alto custo para exploração nacional

a) Definições de prazos de pesquisa e exploração das jazidas definidos, sem permitir prorrogações
ad eternum – Lei / Regulamento;
b) Política sobre financiamento de investimentos para novas fábricas e misturadoras, junto ao
BNDES e Bancos Públicos;
c) Política de estímulo para a organização de Cooperativas misturadoras e produtoras de
fertilizantes;
d) Gestão sobre novas jazidas de fósforo na PB (CPRN) há empresas interessadas;
e) Gestão sobre jazidas de potássio na AM – em apoio as empresas pesquisando;
f) Gestão sobre novas jazidas de potássio no litoral do NE - áreas contiguas a taquari em exploração
pela vale (Pirambu Aguilhada) existem muitas empresas interessadas.
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ONDE ESTÃO OS GARGALOS
3. Burocracia e alto custo para exploração nacional
a) A MP 790/17 alterou Código de Minas.
Objetivo: incrementar a atividade mineradora e de
"destravar" alguns aspectos do processo de
exploração mineral.
A. PRAZO PARA PESQUISA
Validade: 2 a 4 anos – prorrogável uma vez.
Como era antes: 1 a 3 anos, mas não havia
limites à renovação, sendo comum a
renovação 3 e até 4 vezes
Se interpreta que isso retardava a exploração.

B. LEILÃO ELETRÔNICO
Critério: maior preço ofertado.
Como era: análise da documentação de
habilitação e mérito das propostas por
uma comissão julgadora formada por 3
(três) servidores (DNPM) = Burocracia e
lentidão atrasavam o processo.

VÁRIAS OUTRAS ALTERAÇÕES DESBUROCRATIZANTES
http://www.geokrigagem.com.br/7-questoes-sobre-as-alteracoes-propostas-pela-mp-7902017-na-pesquisa-mineral/
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