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Na última segunda-feira, 23, a Acebra representada pelo seu 
Diretor-Executivo Roberto Queiroga, participou de reunião da 
Câmara Temática de Insumos Agropecuários, que aconteceu no 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA. A 
Câmara trouxe novidades a respeito do convênio 100/97, que 
vinha preocupando os participantes e teve como principal as-
sunto discutido as alterações da Lei Kandir.

Com maioria de votos, o Conselho Brasileiro de Feijão e Pul-
ses - CBFP conquistou um lugar na Câmara Temática de Insu-
mos Agropecuários, Roberto Queiroga defendeu a entrada da 
entidade na Câmara: “essa é uma cadeia produtiva que fatura 
mais de R$ 15 bilhões por ano e tem muitos problemas em re-
lação a registro de insumos e tipos de produtos que podem ser 
utilizados. Tem pegado carona com as grandes culturas e muitas 
vezes, trabalha de forma não oficial. Essa cadeia é muito im-
portante para o nosso setor e a Acebra é totalmente a favor da 
entrada deles nesta Câmara”, registrou.

O Convênio 100/97, que reduz até 60% da base de cálculo do 
ICMS nas saídas de insumos agropecuários, que vinha preocu-
pando os participantes da Câmara Temática de Insumos Agro-
pecuários, foi prorrogado até o ano de 2019.

Representante da Associação Brasileira dos Produtores de Al-
godão - Abrapa alertou sobre as alterações propostas para a Lei 
87/96, conhecida como Lei Kandir, que dispõe sobre impostos 
do DF e dos Estados e tinha como norma a isenção de ICMS 
sobre as exportações de produtos primários e semielaborados 
ou serviços. Com as alterações, os governadores de cada Estado 
poderão negociar um repasse com a União, para compensar a 
falta de arrecadação. O congresso instalou uma Comissão Es-
pecial para tratar do assunto. A Câmara por sua vez elaborou 
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um ofício para o Ministro Blairo Maggi  pedindo esclarecimen-
tos. Sobre o tema Roberto Queiroga afirma que é preciso en-
contrar uma solução:  “em primeiro lugar o agronegócio precisa 
ter uma posição, não é escolher se está do lado da União ou dos 
Estados. E a longo prazo tentar achar uma solução, porque esse 
modelo é insustentável”. 

Logo após foi abordada a questão do Funrural, que segue 
sem solução. Queiroga afirmou que é preciso chegar a uma 
solução: “o pior de toda essa situação é a insegurança jurídica, 
onde uns recolhem o Funrural e outros não, a dúvida é pior do 
que a informação concreta. É claro que nós sempre estaremos 
do lado do produtor rural e gostaríamos que não fosse cobrado, 
mas essa é uma situação que a Acebra gostaria de ver resolvida, 
pois essa insegurança está trazendo prejuízos e muita bagunça 
no mercado”. 

Representante da Associação Nacional para Difusão de Adu-
bos - ANDA divulgou alguns dados do setor no mês de setem-
bro, que teve o segundo maior índice de sazonalidade, com 52% 
acima da média. O volume em setembro foi 5,3% acima do 
mesmo período no ano passado, e o acumulado de janeiro a 
setembro foi 1,3% acima do ano passado. Mato Grosso continua 
sendo o estado que mais entrega, em seguida vem o Paraná e 
São Paulo.

Antônio Moraes, do MAPA, fez um breve balanço sobre a con-
tratação do crédito rural no Plano Agrícola 2017/2018, de julho 
a setembro de 2017 houve um aumento de 30% nas contrata-
ções do crédito rural em relação ao mesmo período do ano pas-
sado, esse aumento se deu principalmente em investimento e 
comercialização. Sobre investimentos, o valor nas duas últimas 
safras era negativo, e nesses três primeiros meses é possível 
perceber uma forte recuperação.

Júlio César Busato também discorreu sobre a decisão da An-
visa de banir o Paraquat. Daqui três anos o agroquímico não 
poderá mais ser utilizado e hoje os produtores já encontram 
dificuldade na hora de comprar. Ele e os demais membros da 
câmara manifestaram indignação, já que o Brasil é o único a 
banir o uso do Paraquat. A Câmara vai enviar um Ofício para o 
Ministro da Agricultura pedindo a revisão da medida.

A Câmara volta a se reunir ainda este ano, no dia 4 de de-
zembro.


