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São Paulo, 17 de novembro de 2020 078/2020 

 

Aos Senhores 

 

Tarcísio Gomes de Freitas 

Ministro da Infraestrutura 

ministro@infraestrutura.gov.br 

 

Marcelo Sampaio Cunha Filho 

Secretário-Executivo 

Ministério da Infraestrutura 

executiva@infraestrutura.gov.br 

 

Deputado Sargento Gurgel 

Câmara dos Deputados 

dep.gurgel@camara.leg.br 

 

 

Ref.: apoio institucional ao PL 4.199/2020 – BR do Mar. 

 

 

Senhor Ministro e Senhor Relator, 

 

1. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE, 

entidade representativa das empresas que processam e comercializam oleaginosas no 

Brasil, manifesta seu apoio institucional e setorial ao Projeto de Lei nº 4.199, de 2020, 

que institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem - BR do Mar. 

2. A BR do Mar, em tramitação na Câmara dos Deputados pelo Projeto de 

Lei nº 4.199, de 2020, promoverá grandes avanços para a competitividade da economia 

brasileira por meio da redução de custos de transportes, estímulo a multimodalidade e 

fortalecimento da indústria naval nacional. 

3. O Brasil se encontra na primeira posição mundial em termos de produção 

e exportações de soja, colocação conquistada após décadas de grandes investimentos em 

área cultivada, infraestrutura de armazenagem e portuária e pesquisa, entre outros 

elementos. A continuidade dessa posição requer a oferta de modais de longo curso que 

ofereçam transporte seguro e eficiente dos pontos de vista econômico e ambiental, em 

especial o transporte por cabotagem. 

4. Certamente, o PL 4.199/2020 reduzirá a alta dependência brasileira do 

transporte rodoviário de cargas e permitirá maior comércio regional de granéis vegetais, 
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entre eles a soja, o milho, o farelo de soja e o óleo de soja, em um país com parte 

significativa da população localizada na costa marítima. 

5. Em suma, as medidas propostas pela BR do Mar dotarão o Brasil de uma 

das mais modernas legislações mundiais, razão pela qual a ABIOVE manifesta seu apoio 

ao Projeto de Lei. 

 

Respeitosamente, 

 

 

André Nassar 

Presidente Executivo 
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