
Movimento Pró-Logística de Mato Grosso 

Relatório de atividades do mês de abril de 2014 

Dia 1 – Participação de audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal – 

sabatina do Dr. Adalberto Tokarski para o cargo de diretor da Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (Antaq). 

Dia 2 – Relançamento da Frente Parlamentar de Logística de Transporte e 

Armazenagem – Frenlog na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos 

Deputados –  

 - Participação em audiência publica sobre o PL 5335/2009 - Eclusas 

Dia 4 –Almoço com o superintendente de Navegação Interior da Antaq, Adalberto 

Tokarski, sobre obras em andamento nas hidrovias brasileiras. 

Dia 7 – Reunião com secretaria executiva do Ministério dos Transportes sobre o 

transporte de rotores da usina hidrelétrica de Teles Pires pela BR-163 e os problemas a 

serem causados para o escoamento da safra. 

 - Reunião na Antaq sobre a organização do Simpósio Hidrovias Brasileiras a ser 

realizado dia 13 de maio próximo. 

Dia 8 - Reunião no Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a hidrovia do Rio 

Madeira. 

Dia 9 – Reunião de organização da Frenlog com o deputado Welington Fagundes e 

assessoria. 

 Reunião na CTLOG – sobre projetos em andamento de interesse do 

agronegócio. 

 Reunião no DNIT – Licitação das obras da BR 242. 

Dia 10 – Reunião em Cuiabá com a EDPL – empresa estruturadora dos projetos 

ferroviários anunciados pelas trades e pelo senador Blairo Maggi. 

Dias 10 e 11 – Reunião na Aprosoja com o Conselho de Representantes. 

Dia 15 – Reunião da Frenlog. 

 - Reunião com a diretoria geral do DNIT sobre as BRs 242, 158, 163 – com 

participação do presidente do Movimento Pró-Logística, Carlos Fávaro, e do produtor 

Eraí Maggi. 

 - Participação na posse do novo secretário executivo do Ministério dos 

Transportes , Anivaldo Vale,  ex-deputado federal pelo estado do Pará. 



 - Participação na posse do secretário de Política Agrícola do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) – Seneri Paludo 

Dia 16 – Participação em audiência publica sobre o projeto de lei 5335/2009 – Eclusas – 

Foram realizadas sete audiências públicas sobre o tema. 

Dia 17 – Reunião com representantes da Fenabrave e do Sincodiv – Federação Nacional 

dos Revendedores de Veículos e Sindicato dos Distribuidores de Veículos de Mato 

Grosso  - sobre as dificuldades encontradas pelos distribuidores e a possibilidade de 

virem a participar do Movimento Pró Logística de Mato Grosso. 

Dia 22 – Reunião da Comissão de Assessoramento de Infraestrutura de Logística da 

FPA, tendo como tema principal a avaliação do andamento dos temas eleitos para 

discussão da FPA em 2014. 

Dia 23 – Reunião do Grupo de Trabalho da Hidrovia do Paraguai no Ministério dos 

Transportes, com a participação do secretário de Gestão, do diretor de Programas 

Aquaviários, da Conjur, de técnicos do Ministério dos Transportes, de procuradores do 

Estado de Mato Grosso e de membros do GT, nivelando os conhecimentos sobre os 

processos jurídicos da hidrovia e pavimentando o conceito de que não existe 

impedimento de navegação, manutenção da via e que se pode desenvolver o EIA/RIMA 

(Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto Ambiental) da ETC (Estação de 

Transbordo de Cargas) de Santo Antônio das Lendas. Faremos em junho reunião na 

Secretaria Especial de Portos (SEP) sobre o mesmo assunto. 

Dia 24 – Participação com palestra no Seminário sobre a hidrovia do Tocantins em 

Palmas (TO). 

Dia 25 – Palestra na Audiência Pública sobre logística no Vale do Araguaia em Porto 

Alegre do Norte, presidida pelo deputado estadual Baiano Filho. 

Dias 28 a 30 – Estradeiro pela BR-163 juntamente com auditores do TCU, avaliando a 

situação dos trechos concluídos e das obras em andamento. 

 

Este é nosso relatório. 

 

Edeon Vaz Ferreira 

 

 


