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A Câmara Setorial de Insumos Agropecuários do 
Ministério da Agricultura se reuniu na última segunda-
feira, 28, e teve como principal ponto a renovação do 
Convênio 100/97. O Diretor-Executivo Roberto Quei-
roga acompanhou a reunião. 

Representante da CNA informou que a entidade já 
disparou Ofício à todas empresas e concessionárias de 
energia dos Estados solicitando a ampliação do ho-
rário reservado para as cargas destinadas a agri-
cultura irrigada com a taxa reduzida. Até o mo-
mento as respostas recebidas são negativas.

A prorrogação do Convênio 100/97, que reduz até 
60% da base de cálculo do ICMS nas saídas de insumos 
agropecuários, foi levantado pelo próprio Presidente da 
Câmara Júlio Busato. O assunto vem sendo amplamen-
te discutido em várias Câmaras em que a ACEBRA par-
ticipa. Todos os membros manifestaram preocupação, o 
maior esforço deve ser feito em prol da consolidação da 
medida, que já está em vigência há mais de 30 anos. 
Assim como os outros fóruns, os membros da Câmara 
de Insumos também iniciarão articulações pela prorro-
gação.

Representante da Associação Nacional para Di-
fusão de Adubos (ANDA) divulgou que o setor de 
fertilizantes bateu o recorde do mês de julho com 
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um número 0,7% acima do mesmo mês em 2016. 
O volume de acumulado nos sete primeiros me-
ses do ano (janeiro à julho) foi o segundo melhor 
da história do setor, perdendo apenas para o ano 
de 2014 e os principais Estados consumidores são 
Mato Grosso, Paraná e São Paulo. Em termos de 
produção nacional houve uma redução de 5,2%, 
já as importações continuam fortes, com 14,5% 
acima do ano passado.

Já a Associação Brasileira de Indústrias de Suplemen-
tos Minerais (ASBRAM) enviou uma nota com um breve 
relato: “das Toneladas vendidas entregues dos suple-
mentos Minerais, lembrando que a ASBRAM represen-
ta 70% do mercado brasileiro, nós ainda estamos com 
uma pequena margem negativa das entregas acumu-
ladas, entretanto, o mercado nos últimos 20 dias vem 
apresentando uma boa melhora, e acreditamos que 
possamos zerar esse negativo e fechar o ano com um 
pequeno crescimento”. 

Representante da Associação Brasileira dos Produto-
res de Algodão (ABRAPA) apresentou uma análise do 
Projeto de Lei de Defensivos de autoria do Deputado 
Luiz Nishimori. A intenção é modernizar, desburo-
cratizar e organizar o procedimento de registro 
de defensivos e reanálise de risco dos mesmos. 


