
Movimento Pró-Logística de Mato Grosso 

Relatório de atividades do mês de março de 2014 

Dias 1 a 4 – Carnaval 

Dia 5 – Reunião na Diretoria Geral do DNIT – licitação das BRs 242 e 158 (Contorno 

da Reserva Marawatsede). 

Dia 6 – Reunião do Coinfra/Fiemt – tema: Hidrovia do Paraguai com a participação do 

Núcleo da Aprosoja de Tangará da Serra e dos procuradores do Estado Rogério Gallo e 

Alexandre Callejas. Acertamos uma reunião no Ministério dos Transportes e no Ibama 

em abril. 

  - Reunião do Conselho Gestor do Movimento Pró Logística – Pauta em anexo. 

Dia 10 – Reunião no Núcleo da Aprosoja, Sindicato Rural e comunidade em Campo 

Novo do Parecis, para debater o programa de concessões rodoviárias do Estado. A 

maioria votou favorável às concessões em uma modelagem em que o setor produtivo e 

os usuários paguem pela manutenção, conservação e serviços disponibilizados, e o 

Estado arque com o investimento. 

Dias 10 e 11 – Reunião no Ministério dos Transportes (MT) com os secretários 

executivos do MT, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento(Mapa)e 

daSecretaria Especial de Portos (SEP) sobre o escoamento da safra. 

Dia 12 – Realização do Café Hidroviário na sede da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), com o tema Plano Hidroviário Estratégico (PHE), dragagens e 

derrocamento do Pedral do Lorenço no Rio Tocantins. 

  Reunião do Grupo de trabalho do Rio das Mortes 

 Reunião na CNA – Fusão ALL x Rumo 

Reunião com o deputado Eduardo Sciarra sobre a Comissão Especial do PL 

5335/2009. 

Dia 13 – Reunião com o senador Blairo Maggi sobre a situação do projeto de 

pavimentação das BRs 242 e 158. 

- Reunião na Secretaria de Gestão (SEGES) do Ministério dos Transportes sobre 

a Hidrovia do Paraguai e agendamento do Simpósio Hidrovias Brasileiras. 

Dia 14 – Reunião da Frente Parlamentar de Logística e Armazenagem (Frenlog), sob a 

presidência do deputado federal Wellington Fagundes. Estruturação da Frente. 

 - Reunião com o diretor geral do DNIT,general Fraxe, sobre a licitação das BRs 

242 e 158. Situação da BR 163 – Pará e acesso a Miritituba. 

Dia 18 – Participação na transmissão de cargo do ministro da Agricultura, Neri Geller. 



Reunião na CNA sobre andamento dos assuntos priorizados e o convite do Tribunal de 

Contas da União (TCU). 

 Reunião com auditores do TCU sobre as obras da BR-163 até Santarém e a 

dragagem do Rio Madeira. Acertamos uma viagem pela BR-163 no mês de abril. 

Dia19 – Reunião na CNA de avaliação da reunião do dia anterior no TCU. 

 - Almoço da Frenlog com parlamentares e entidades interessadas nos serviços a 

serem prestados pela Frente. 

 - Palestra na audiência pública do PL 5335/2009 – Eclusas. 

Dia 23 – Audiência no Mapa com o ministro Neri Geller sobre a situação da área de 

logística dentro do Ministério. 

Dias 23 a 27 – Estradeiro pela BR-174 e rodovias estaduais em 2.350 km. (relatório em 

anexo) 

Dia 28 – Entrevista à TV Centro América, afiliada da Rede Globo, sobre ferrovias, 

situação atual e projetos para Mato Grosso. Matéria a ser veiculada no programa"Globo 

Rural Brasil". 

 - Reunião na Superintendência do DNIT em Cuiabá com o superintendente Luiz 

Antonio Garcia sobre os problemas encontrados. 

 - Reunião com o vice-presidente da Fenabrave – inclusão no Movimento. 

Dia 31 – Reunião da Frenlog – Estruturação. 

 

Este é nosso relatório. 

 

Edeon Vaz Ferreira 

 

 


