
 

 

 
 

 
 

ATA DA 45ª REUNIÃO PLENÁRIA 
 

Data: 27/ 10/ 2020                                                                                         
Local: Videoconferência por Teams 
Período: 14:00 às 17:00 h 
Participantes: Lista em Anexo, com 53 participantes, representando 19 associados. 
Material: Material disponível Conteúdo Restrito da Área dos Associados do www.anut.org.br. 
 

  

OBJETO DA REUNIÃO: 
 

Apresentação do Projeto Petrocity e discussão de temas como Devoluções, Caducidade, Relicitação e 
Reativação de Trechos Ferroviários, Pesagem de Veículos nas Rodovias, Agendas Regulatórias ANTT e 
Denatran, DT-e, BR do MAR, Orçamento Preliminar ANUT 2021. 
 

DISCUSSÕES E DEFINIÇÕES: 
 

O Presidente do Conselho Diretor Leonardo Zenobio deu boas-vindas aos participantes, detalhou a 
agenda da reunião e passou a palavra ao Presidente Luis Baldez.  
Em seguida o Presidente José Roberto Barbosa da Silva fez uma detalhada apresentação do Projeto 
Petrocity. 
Em seguida a JBS representada por Klever Vendrame e Adriano Chalegh detalharam a Proposta de Ação 
de Peso por Eixo nas rodovias junto ao STF. 
Adriano Chalegh detalhou toda a problemática do Excesso de Peso, possível ingresso da ANUT juntamente 
com a ABIEC e ABPA em uma ADIN a ser ingressada na segunda quinzena de novembro. 
O diretor Renato Voltaire relembrou as reuniões da ANUT com os jurídicos dos associados, decisões da 1ª 
turma do STJ e os associados da ANUT que estão na ação com o Escritório Bettiol. 
Quanto as ferrovias, o Presidente Baldez detalhou o Ofício enviado ao Minfra e informou que a reunião 
ainda não tem data prevista e que o TCU fará auditoria na Malha Oeste, possível reunião do TCU com as 
empresas usuárias da malha. 
O diretor Renato Voltaire relembrou que os associados devem informar os trechos de interesse da Malha 
Sul e explanou sobre as contribuições da ANUT para as Agendas Regulatórias da ANTT e Denatran. 
Lucas Carvalho da ArcelorMittal reiterou a importância de uma estratégia para as Operações Acessórias 
nas ferrovias, cogitou a possibilidade de contratação de consultoria e relembrou a estratégia de sucesso 
pela ANUT e alguns associados junto a ANTAQ. 
Presidente Baldez destacou a imposição das concessionárias sobre as empresas usuárias e reiterou que a 
ANUT continuará atuando nesse tema. 
Dagoberto Pinto da Alcopar reforçou a importância na continuidade de tratativas do Usuário Dependente. 
Sobre o Projeto de Lei BR do MAR, o Presidente Baldez informou que a ANUT encaminhará a todos as 
emendas atualizadas. 
O diretor Renato Voltaire detalhou o retorno presencial na ANUT e fez uma apresentação sobre o conceito 
de orçamento de caixa previsto para 2021 com proposta de reajuste de 2,5%. 
Os associados concordaram com a proposta de contribuição atual adicionada a inflação em 30/dezembro 
de 2020, podendo ser maior ou menor que 2,5% apresentado.  
Foi definido que a Assembleia Geral de final do ano será dia 15/dezembro às 14 horas. 

 
PRÓXIMOS PASSOS 
 
Os associados deverão responder até o dia 06/novembro próximo sobre adesão a ação excesso de peso 
no STF. 

 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Baldez encerrou a reunião.  
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