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Biocoalizão Parlamentar 

Considerando a importância político-estratégica do Brasil nas discussões mundiais sobre as mudanças climáticas 

que ocorrem nas Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima; 

Considerando a necessidade de o Brasil e os demais países cumprirem os acordos internacionais para conter as 

mudanças climáticas com a redução das emissões de gases de efeito estufa; 

Considerando as características brasileiras que oferecem possibilidades de produção agrícola, industrial e 

prestação de serviços com baixa pegada de carbono; 

Considerando que o Brasil é rico na oferta de biomassas e ambientes propícios para a produção de energia 

renovável; 

Considerando que as energias renováveis ao emitirem menos poluentes, com isto, reduzem as incidências de várias 

doenças graves causadas pela poluição gerada pela utilização de combustíveis fósseis; 

Considerando que a produção de energia renovável contribui para a geração de emprego e renda, para o 

desenvolvimento regional, para políticas sociais inclusivas; 

Considerando o fomento à indústria nacional para agregação de valor, aumentando a competitividade da produção 

nacional e o desenvolvimento de novas tecnologias, pesquisas e inovação; 

Considerando o cenário de insegurança jurídica e falta de previsibilidade dos mandatos legais que vem 

desestimulando os investimentos na bioeconomia; 

Considerando a necessidade de fortalecimento de Políticas Públicas de descarbonização da matriz econômica do 

país aprovadas pelo Congresso Nacional, como o Renovabio e o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

(PNPB); 

Os parlamentares da 

 Frente Parlamentar da Agropecuária; 

 Frente Parlamentar Valorização do Setor Sucroenergético; 

 Frente Parlamentar Mista do Biodiesel; 

 Frente Parlamentar em Defesa das Energias Renováveis; 

 Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento Regional Sustentável; 

 Frente Parlamentar Mista da Energia Limpa e Sustentável; 

 Frente Parlamentar Mista pela Inovação na Bioeconomia; 

 Frente Parlamentar da Economia Verde; 

RESOLVEM atuar em COALIZÃO para tratar de assuntos estratégicos por serem de extremo interesse para a 

sociedade brasileira e o desenvolvimento econômico sustentável. 

Criadas no âmbito do Congresso Nacional, as frentes signatárias deste documento se unem e formam a 

BIOCOALIZÃO PARLAMENTAR, com o objetivo de debater, criar, defender e modernizar os instrumentos de 

incentivo à produção agrícola, industrial e prestação de serviços com baixa pegada de carbono, geração de energia 

renovável e fortalecendo a economia verde. 
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Deputado Arnaldo Jardim 

Frente Parlamentar Valorização do 

Setor Sucroenergético 

Deputado Pedro Lupion 

Frente Parlamentar Mista do 

Biodiesel 

Deputado Marcelo Ramos 

Frente Parlamentar Mista para o 

Desenvolvimento Regional 

Sustentável 

Deputado Paulo Ganime 

Frente Parlamentar Mista pela 

Inovação na Bioeconomia 

Deputado Alexis Fonteyne    

Frente Parlamentar pelo Brasil 

Competitivo 

Deputado Sergio Souza 

Frente Parlamentar da 

Agropecuária 

Deputado Danilo Forte 

Frente Parlamentar em Defesa 

das Energias Renováveis 


