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Na manhã da última quarta-feira (31), foi realizada a 39ª reunião 
da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que teve como abertu-
ra a aprovação da pauta do encontro anterior pelo presidente Glau-
ber Silveira e algumas informações do setor. Estiveram representando 
a ACEBRA o presidente da Associação, Arney Frasson, e o diretor de 
Relações Institucionais, Roberto Queiroga. 

 
O representante da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos 

Vegetais (Abiove), Daniel Amaral, aproveitou o início da reunião para 
comentar sobre o Projeto de Lei n°528/2015 em tramitação na Câ-
mara dos Deputados que cria a Política de Preços Mínimos no Trans-
porte Rodoviário de Cargas. Informou que o PL é extremamente noci-
vo para toda a economia brasileira, especialmente para a agricultura, 
pediu apoio aos demais participantes para o voto contrário ao pro-
jeto, “este projeto vai trazer prejuízos incalculáveis para a economia 
brasileira e para a agricultura”, acrescentou.

 
Sobre o PL 528, Roberto Queiroga comentou que esteve na Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), da Câmara dos 
Deputados, e que é preciso ter um apelo eleitoral com apoio de par-
lamentares. “O que chamou a atenção é que nós não vimos nenhum 
parlamentar que faz parte da nossa base, e como comentou Daniel, 
os impactos econômicos já estão calculados, então nós não podemos 
perder a chance de derrubar o projeto dentro da CCJ”, disse Quei-
roga.

 
Em continuidade, o analista de mercado de soja da Companhia Na-

cional de Abastecimento (Conab), Leonardo Amazonas, falou sobre 
a época de plantio. “A colheita norte – americana inicia em agosto e 
setembro, enquanto a colheita de soja brasileira em janeiro e feve-
reiro”, informou. Leonardo destacou que as exportações superaram 
as expectativas da produção mundial de soja, lembrou que o Brasil, 
Argentina e os Estados Unidos são responsáveis por 81% de toda a 
produção mundial e que é importante acompanhar os preços inter-
nacionais. “Com a redução do dólar e a estabilização da economia, 
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os preços internacionais irão influenciar na redução dos valores na-
cionais”. Sobre a produção de soja brasileira, informou que há uma 
estimava de 107 mi de toneladas para a próxima safra.

  
Seguindo a pauta, foi a vez do GT Latam para combate a Pragas e 

doenças na América Latina fazer sua apresentação. O grupo técnico 
comentou sobre as ações integradas para o manejo anti-resistên-
cia às pragas e doenças da cultura de soja, onde a meta é garantir 
a sustentabilidade da produção de alimentos na América Latina. O 
grupo pediu apoio da Câmara para implementar e abrir discussões 
do seguimento. O presidente da Câmara, Glauber Silveira, parabeni-
zou o trabalho realizado em parceria e pesquisa de outros países da 
América Latina e as discussões serão realizadas. 

 
Sobre a aquisição de terras por estrangeiros, Fabricio Rosa, da 

Aprosoja, citou o Projeto de Lei 4059/2012 sobre os critérios de aqui-
sição de áreas rurais e suas utilizações por pessoas físicas e jurídicas 
estrangeiras que aguarda deliberação na CCJ. Fabricio observou que 
no cenário atual das restrições de obtenções de terreno às pessoas 
estrangeiras ou equiparadas, haverá restrições para os estrangeiros 
(pessoa física e jurídica) e destacou também os benefícios da aprova-
ção da PL e que não haverá restrições para brasileiros. “O aumento 
dos investimentos estrangeiros na área agropecuária, o aumento da 
renda de emprego e a produção no campo, estabelecem isonomia 
das empresas brasileiras”, declarou.  Fabrício pediu ajuda à Câmara 
para sejam feitos ajustes no texto da ementa para que ficasse clara 
a questão da garantia do financiamento às empresas estrangeiras.

 
Em seguida, Daniel Amaral da Abiove falou sobre a situação da BR 

158, destacou que está em péssimas condições, “há 90 quilômetros 
de asfaltamento em péssimas condições, e outros 130 quilômetros 
sem asfaltamento” afirmou que há fretes que não são aceitos por 
conta da falta de manutenção da estrada, pediu atenção para que 
sejam feitos planos para recuperação da rodovia pra que não afete 
safras dos grãos que deixam de ser exportados.

 
Glauber Silveira sugeriu uma reunião com o Ministério dos Trans-

portes para que seja realizada uma discussão mais detalhada sobre o 
assunto. “É importante uma apresentação com números que mostrem 
os prejuízos que as péssimas condições das estradas estão causando 
ao agronegócio”. Em assuntos gerais, Fabricio Rosa da Aprosoja fez 
um breve comentário sobre trazer a próxima conferência mundial de 
soja ao Brasil em 2021, o evento acontece a cada quatro anos, pediu 
apoio das instituições que compõem a Câmara, pois, o país é um 
grande importador de soja e de grande importância para o setor da 
agricultura.

 
A próxima reunião da Câmara Setorial de Soja está prevista para o 

dia 23 de agosto.


