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Cumprindo agenda em Brasília na última quarta, 08 de 
fevereiro, o presidente da ACEBRA, Arney Frasson e o di-
retor de Relações Institucionais Roberto Queiroga partici-
param da reunião da Câmara Temática de Infraestrutura e 
Logística do Agronegócio – CTLog no Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e no Bacen.

Na CTLog o representante da Aprosoja Brasil, Fabricio 
Rosa, iniciou a reunião falando sobre licenciamento am-
biental. “Este é um assunto delicado, complexo e que ao 
longo dos últimos 10 anos é recorrente na pauta de dis-
cussão, não só da agropecuária, mas também no setor de 
logística e infraestrutura”, afirmou. Rosa apresentou aos 
principais pontos que atualmente estão sendo discutidos 
sobre o assunto. “Hoje nós temos um governo que está sen-
sível à proposta que estamos apresentando. Em função de 
haver também uma proposta feita pelo Ministério do Meio 
Ambiente foi buscada uma tentativa de entendimento, mas 
a verdade é que outros Ministérios e setores estão todos 
convergindo para a aprovação da nossa proposta.” Fabri-
cio Rosa solicitou que a CTLog encaminhe um solicitação 
ao ministro da Agricultura para que ele também apoie a 
proposta. O presidente da Câmara, Edeon Vaz, acrescentou 
que a Frente Parlamentar da Agropecuária está dedicando 
muito do seu tempo em discutir o tema. Uma moção pedin-
do o apoio do ministro Blairo Maggi à proposta apresenta-
da foi aprovada pelos membros.

Seguindo, Edeon Vaz fez uma avaliação do escoamento e 
projeções para a safra 2016/17. “A projeção da Conab para 
a safra 2016/17, considerando todos os grãos, está em 215 
milhões de toneladas. Número esse que é um grande desa-
fio para o escoamento”, alertou. Vaz informou que a previ-
são de exportação é de 102 milhões de toneladas. “Essa é 

Newsletter nº 268/2017 – Ano 8   Data: 13/02/2017

uma previsão do MDIC e também das entidades da CTLog.” 
Em seguida, Luiz Antônio Fayet, da CNA, fez uma breve 
apresentação sobre os processos de revisão  das Instruções 
Normativas - MAPA nº 29/2013 e nº 32/2015. “A IN 29 de-
termina que ao se exportar para um novo mercado é exigi-
do que o exportador apresente uma tradução juramentada 
da legislação desse país, para provar que tal especificação, 
no que tange a constatação de algum tipo de infestação, é 
realmente exigida. Ou seja, o Ministério quer que o expor-
tador prove que o laudo é necessário”, explicou.

O representante da ANUT, Luis Henrique Baldez, tratou 
sobre MP 752. “Uma série de contratos de concessão de 
ferrovia e rodovia já estariam em fase final e é preciso to-
mar uma decisão sobre a revogação.” A MP 752, lançada 
pelo governo federal em dezembro de 2016, está em tra-
mitação em comissão mista. Para Baldez é preciso ter muito 
cuidado na hora de revogar ou não as concessões. A CTLog 
fará uma moção solicitando apoio do ministro à tese apre-
sentada por Baldez. Roberto Queiroga sugeriu que as Câ-
maras do Milho e da Soja sejam convidadas para também 
assinar a moção. Proposta esta aceita pelos membros. Tam-
bém será realizada uma reunião extraordinária da Câmara 
com o relator.

Também aconteceram apresentações sobre a conexão 
transfronteiriça para viabilização do agronegócio catari-
nense, a expansão portuária, ferroviária, rodoviária e por-
tos secos e a PL 528.

A reunião ordinária será realizada no dia 12 de abril.

Dando continuidade a agenda em Brasília, o presidente 
da ACEBRA, Arney Frasson e o diretor de Relações Institu-
cionais Roberto Queiroga estiveram com o representante 
do Bacen, João Ferrari e sua equipe para discutir propostas 
de alteração do Manual do Crédito Rural (MCR).

Fechando os trabalhos do dia, o diretor de Relações Ins-
titucionais Roberto Queiroga esteve com o Secretário de 
Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), Neri Geller para tratar sobre a co-
mercialização do trigo.

A continuidade das agendas se desdobrará na reunião do 
Bacen no próximo dia 15.02 e na reunião extraordinária da 
CTLog que está prevista para o dia 22 de fevereiro.


