
MOVIMENTO PRÓ-LOGÍSTICA DE MATO GROSSO 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE AGOSTO 2013 

Dia 2/8– Reunião com a Diretoria da EPL – Empresa de Planejamento em 

Logística do Ministério dos Transportes, ocasião em que apresentamos o 

Movimento Pró Logística de Mato Grosso e as ações desenvolvidas desde sua 

criação. O Presidente da empresa Bernardo Figueredo, nos convidou a estar 

sempre presente, acompanhando os trabalhos em desenvolvimento e contribuindo 

com a realização de estudos e projetos de interesse de Mato Grosso. 

Dias 3 a 6/8 – Período em que fui acometido de forte crise de sinusite. 

Dia 7/8 – Reunião do GT da CTLOG – sobre peso por eixo. 

Dia 8/8 - Reunião do GT da CTLOG – sobre peso por eixo e equipe do Ministério 

dos Transportes. 

Dia 9/8 –Audiência com o General Fraxe – Diretor Geral do DNIT sobre o 

derrocamento do Pedral do Lorenço no Rio Tocantins. Nesta audiência estavam 

presentes representantes da prefeitura municipal de Marabá (Prefeito, Secretários 

e Vereadores), Deputados Federais e Estaduais do Pará, Secretários de Estado, 

líderes sindicais da região e da ANTAQ. O General informou que os projetos da 

UFPA e da Vale havia sido analisados pela Marinha do Brasil e que de acordo 

com sugestões efetuadas, já teria subsidio para licitar a obra por RDC (Regime 

diferenciado de contratação) no mês de setembro deste ano. 

 

Dia 14/8 –Participação na audiência pública da Ferrovia de Integração Centro 

Oeste – FICO, realizada em Cuiabá pela ANTT, cumprindo mais uma etapa do 

processo de licitação desta importante ferrovia para Mato Grosso. Enviamos 

contribuições pelo site da ANTT. 

Dia 15/8 – Reunião do Conselho Gestor do Movimento Pró Logística conforme 

pauta abaixo: 

 Situação das alterações provocadas pela sanção da Lei 12.815/2013 – nova 

Lei dos Portos. 

 Situação das propostas de alteração da Lei 12.819/2012 – Lei do 

Caminhoneiro. 

 Criação de um GT na Casa Civil, com objetivo da liberação de licenças 

ambientais de obras de infraestrutura e terminais portuários. 

 Ampliação da capacidade operacional e de embarque dos portos 

disponíveis e agregação de novas estruturas ao processo de exportação. 

 Relato sobre a visita aos portos do Sul, Sudeste e Norte do Brasil 

 PRIORIDADES ENCAMINHADAS À FPA – Frente Parlamentar da 

Agropecuária pelo Movimento Pró Logística 



1 – Liberação urgente das condições regulamentares para a construção de 

terminais portuários privados sendo, para granéis no Arco Norte e, para 

contêineres no Sul / Sudeste. 

 2 – Consolidação dos corredores de exportação do Arco Norte com:  

                        - conclusão da pavimentação da BR 163 e implantação de um 

Plano Diretor de Logística em Miritituba;  

                        - Operacionalização da ferrovia Norte Sul até Anápolis e 

pavimentação dos grandes eixos rodoviários que ligam aos sistemas portuários de 

Belém e São Luís – BRs 153 e 158 com sua malhas complementares;  

3 – Reformulação da Lei da Cabotagem, separando-a da construção naval, 

visando a redução de custos e dispêndios para nivelar os padrões de fretes para os 

vigentes na navegação de Longo Curso ( entre países ).  

4 – Acelerar a revisão da Lei 12.619/2012 – dos Motoristas, para torná-la 

aplicável e garantir estabilidade jurídica nas relações econômicas. 

 5  - Aprovação da MP 612, para urgenciar licenciamentos de implantações 

de Portos Secos nas regiões produtoras do interior do País, estimulando a 

descentralização das atividades industriais.  

6 – Urgenciar os estudos técnicos para implantação da Hidrovia do 

Tocantins, especialmente no Pedral do Lourenço, avaliando as diversas 

alternativas técnicas apresentadas.  

7 – Implantação dos Tetos Tarifários e do regulamento dos Direitos dos 

Usuários nas ferrovias concedidas.  

8 – Revisão em nível nacional, da regularidade dos preços dos pedágios nas 

rodovias Federais Administradas diretamente ou Delegadas.    

9 – Revisão das normas do CONTRAN sobre Tolerâncias de Peso nas 

rodovias, equalizando-as com as dos países do Mercosul. 

10 – Projeto de Lei regulamentando a interferência do Tribunal de Contas 

da União na execução de projetos de infraestrutura de transportes, definindo a 

competência da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal para cancelar ou 

interromper contratos em execução. 

11 – Dar celeridade ao andamento do PLS 3009/97 – Lei das eclusas, para 

viabilizar a navegação em rios potencialmente navegáveis. Vários barramentos 

estão em construção sem a construção concomitante das eclusas, interrompendo a 

navegação.  

 



 

Dias19 a 22/8–Realização de Estradeiro pela MT 130, MT 020 e MT 326, com 

realização de Simpósios do Movimento em Ribeirão Cascalheira e Nova 

Xavantina.  

Dia 26/8 – Reunião com Francisco França Neto – ANTT – GT escoamento de 

safras. Contribuição ao Grupo. 

Dia 27/8 – Reunião na CNA sobre o Aviso 03 da ANTAQ – licitação de terminais 

de Outeiro, Santarém (PA) e Santos (SP). 

Dia 28/8 – Reunião no DNIT – CGPLAN(Coordenadoria Geral de Planejamento) 

– CGMAB( Coordenadoria Geral de Meio Ambiente) – sobre os projetos em 

andamento da BR 080 – Ribeirão Cascalheira (MT) – Luiz Alves (GO). 

   - Reunião na EPL – Empresa de Planejamento em Logística do 

Ministério dos Transportes com equipe da Gerencia de pesquisa e projeto, sobre 

as atividades desta Gerencia e os projetos para Mato Grosso. 

Dia 29/8 – Reunião da CTLOG – Câmara Temática de Logística de Transportes 

do Agronegócio – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA 

conforme pauta abaixo: 

 10:00h - Abertura 

10:05h - Aprovação da ata da 31ª Reunião 

10:10h Avisos: 

- Avisos da Secretaria 

- Avisos da Coordenação das Câmaras 

10:20h - Cenário da implantação das medidas decorrentes da Lei nº 12.815/2013 

(portos, licitações, 

terminais privados, licenciamentos, etc.) - SPE/PR 

10:50h - Lei nº 12.619/2012 (Lei dos motoristas) - Encaminhamentos em curso - 

ACEBRA/ATR Brasil / 

CNA / APROSOJA / ABIOVE 

11:20h - Tolerância de Peso por Eixo no Transporte Rodoviário de Carga - 

ACEBRA / MOVIMENTOPRÓ-LOGÍSTICA 

11:40h - Portos e Rodovias (informações sobre visitas) - APROSOJA / 

Movimento Pró-Logística) 

12:10h - Intervalo para almoço 

14:00h - Arqueação de silos (cobrança pelo Inmetro) - OCB / COMIGO 

14:30h - Cobrança pelo uso de espaço físico em águas públicas - ABTP 

15:00h - TEGRAM - Demanda CONAB - Entraves - CNA / APROSOJA 

15:30h - Pedagiamento de rodovias - Nível elevado das tarifas - ANUT 

16:00h - Assuntos Gerais 

17:00h - Encerramento 

Dia 30/8 – Reunião na Secretaria Executiva da CTLOG para os encaminhamentos 

definidos pela reunião do dia anterior. 



 

Este é nosso relatório. 

 

 Edeon Vaz Ferreira 

 


