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ACEBRA PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE TCFA

Foi realizada nesta quarta-feira, 29, na Câmara dos Deputados,
em Brasília, audiência pública para discutir a revisão dos critérios
de cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA).
Organizada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural, a audiência contou na mesa de discussão
com a presença do ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho,
do coordenador-geral de Gestão da Qualidade Ambiental do Ibama,
Gilberto Werneck de Capistrano Filho, do presidente da Federação
Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), Paulo Miranda Soares, e Arney Frasson, representando a
ACEBRA.
A taxa, que é prevista na Lei 6.938/81, trata da Política Nacional do
Meio Ambiente e é cobrada pelo IBAMA para controle e fiscalização
das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos
naturais. “Atualmente a taxa pega todos os setores indistintamente.
Praticamente todas as atividades envolvidas por nós cerealistas apresentam ou foram enquadradas pelo IBAMA como atividades que têm
algum potencial de poluição. Uma coisa é uma prestação de serviços,
outra coisa é uma revenda de commodities ou insumos agrícolas que
são produtos de alto valor e baixa margem de lucro”, informou Arney.

las deve ser enquadrada como grau de risco 2”, explanou.
Para o deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), que requereu o debate, o atraso da revisão da taxa, que vem sendo discutida há mais
de dois anos, atrapalha o andamento setor. “O que nós queremos é,
que, cumprida a parte administrativa, o projeto venha ao Parlamento
ainda esse ano”, enfatizou. O deputado ainda defendeu a criação de
um marco regulatório para acabar com a insegurança jurídica. “Gostaria que fosse criado um grupo de trabalho junto ao Ministério Público, Agricultura e Saúde, para uma revisão da normatização do setor,
como se fosse um marco regulatório, para que pudéssemos cumprir
as leis e saber exatamente a quem se reportar”.
Segundo o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, que concordou com o deputado e com as declarações dos demais presentes,
o Projeto de Lei está pronto para tramitar no Congresso. “Como se
trata de um Projeto de Lei que já está altamente negociado e comensurado, minha determinação será a publicação desse PL o quanto
antes, esse ano ainda. Fica à cargo da comissão tomar conta desse
projeto”, finalizou.

Para Arney, a afirmação do ministro é uma conquista para o setor
Além disso, a TCFA foi reajustada recentemente em 157,63%, devi- cerealista mas que, preventivamente, fará uma análise criteriosa do
do aos índices de inflação. “Houve reajuste das taxas, mas não houve texto para verificar se os avanços necessários ao tema estão contemreajuste nos níveis de faturamento”, argumentou Arney.
plados.
As modificações sugeridas na audiência foram: revisão das faixas
de cobrança por receita bruta anual; revisão do conteúdo da expressão “estabelecimento”; a cobrança da TCFA pela raiz do CNPJ e não
por filiais; e revisão do potencial poluidor pela realidade concreta das
atividades exercidas. “Nós temos também um problema nas revendas
de insumos agrícolas. As revendas têm a mesma situação dos postos
de combustíveis, que possuem grau de risco 3, e estão no mesmo
nível de risco que uma indústria que fabrica e manipula defensivos
agrícolas. Então, uma grande indústria que tenha uma grande planta
industrial que produza defensivos agrícolas evidentemente vai faturar
acima de 12 milhões, até acima de 300, que é o nível que estamos
propondo. Deste modo a atividade e distribuição de insumos agríco-

AGENDA PARLAMENTAR - Depois da audiência pública sobre a
TCFA, os diretores da ACEBRA tiveram reuniões com os deputados
Sérgio Souza (PMDB/PR), Valdir Colatto (PMDB/SC) e Jerônimo Goergen (PP/RS) sobre a aprovação da medida provisória da armazenagem o quanto antes pela Casa Civil. Por intermédio do deputado
Jerônimo, houve um encontro com a Subchefe Mariangela Fialek,
da Subchefia de Assuntos Parlamentares, que informou aos diretores
que irá tratar do assunto com o Ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu
Padilha. Mariangela ficou de dar uma posição aos cerealistas na próxima semana.
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