
Movimento Pró-Logística de Mato Grosso 

Relatório de atividades do mês de OUTUBRO de 2015 

 Todas as atividades desenvolvidas em escritório são direcionadas a: MPL- 

Movimento Pró-Logística de Mato Grosso (diretor executivo); Coinfra- 

IPA/FPA – Comissão de Assessoramento em Infraestrutura e Logística da 

Frente Parlamentar da Agropecuária (coordenador técnico) e FRENLOG – 

Frente Parlamentar de Logística e Armazenagem (coordenador geral). 

Dias 1 – Reunião com o Diretor Presidente da CRO – Concessionária Rota do Oeste 

Paulo Lins, sobre o acesso das propriedades rurais à rodovia BR 163. Ficou acertado 

que o Frederico Azevedo da Aprosoja irá acertar com a área operacional da CRO, uma 

forma de contribuir com os produtores em relação ao assunto. 

 Dia 2 – Reunião com Orlando Fanaia – Superintendente do DNIT em Mato Grosso 

sobre a visita técnica na BR 158, a ser realizada no final do mês. 

Dia 5 –  Reunião com a equipe técnica da FRENLOG.  

Dia 6  – Escritório. 

Dia 7 – Participação no Painel BESC 2015 como debatedor. 

- Reunião com a equipe técnica da FRENLOG. 

Dia 8 – Reunião na Secretaria de Politica Agrícola do Ministério da Agricultura – 

Diretoria de Logística do Agronegócio, sobre trabalho conjunto com a SEP, sobre 

licitações dos portos e demarcação das poligonais dos portos organizados. 

Dia 9 – Participação no lançamento do levantamento da safra 2015/2016 no MAPA. 

 - Almoço com o Diretor de Infraestrutura Rodoviária do DNIT, sobre a situação 

das pontes da BR 158 entre Santana do Araguaia e Redenção e uma possível ida à BR 

163. Acertamos uma visita técnica na BR 163 para os dias 9 a 11/11 e que ele enviará 

uma equipe técnica com nossa Visita técnica na BR 158.  

Dia 12 – Dia Santo – Nossa Senhora Aparecida. 

 

Dia 13 – Reunião com o Presidente do IBL – Instituto Brasil Logística organizador da 

FRENLOG sobre acertos finais do Estatuto da entidade. 

 - Participação na audiência publica da concessão da BR 364/060 – Rondonópolis 

– Goiânia. 

Dia 14 – Reunião do Grupo de Trabalho da Hidrovia do Rio das Mortes com o 

Consorcio Rpeotta – Hidrotopo – Enefer, técnicos do DNIT e Ahitar sobre tamanho do 

comboio a ser utilizado na hidrovia. 

  



Dia 15 – Reunião com o Deputado Federal Adilton Sachetti sobre os PDCs das 

hidrovias de sua autoria, oportunidade em que ficou acertado uma reunião no Ministério 

dos Transportes com a Secretaria Executiva Natalia Marcasso, para o desenvolvimento 

de um trabalho conjunto com objetivo de aprovação dos PDCs com apoio da bancada 

do governo. 

Dia 16 – Reunião com o Diretor Geral do DNIT – Valter Casimiro sobre derrocamento 

do Pedral do Lourenço e participação de oficina na FPA sobre obras em andamento e 

paralisadas por problemas ambientais. 

 - Almoço com o Diretor da ANTAQ – Adalberto Tokarski sobre o Café 

Hidroviário e a reunião do GT do Rio das Mortes. 

 - Reunião com a equipe técnica da FRENLOG. 

Dia 19 – Reunião com a área internacional do Ministério dos Transportes sobre a 

viagem ao Perú, sobre a utilização da Hidrovia do Rio Solimões e acesso aos portos 

daquele país. 

Dia 20 – Audiência com a Secretária Executiva do Ministério dos Transportes 

juntamente com o Deputado Adilton Sachetti – Coordenador politico da Comissão de 

Infraestrutura da FPA sobre os PDCs das hidrovias. 

 - Reunião na SEP sobre as poligonais dos portos organizados com a participação 

da equipe do MAPA. 

Dia 21 – Escritório. 

 - Viagem à São Paulo. 

Dia 22 – Participação na reunião de Diretoria da ANUT – Associação dos Usuários de 

Transporte. 

 - Participação em programa ao vivo do Consultor Terra Viva. 

 - Viagem São Paulo - Cuiabá 

Dia 23 – Reunião com a Coordenação da Comissão de Logística da APROSOJA. 

 - Viagem Cuiabá – Brasília. 

Dia 26 – Reunião com a equipe técnica da FRENLOG. 

Dias 27 a 31 – Visita técnica à BR 158 e 155.  

 Este é nosso relatório. 

 



Edeon Vaz Ferreira 

Diretor Executivo do Movimento Pró-Logística de Mato Grosso 

 


