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ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL DE 2021 
 
Data: 13/abril/2021    
Hora – 14:00 h, atendendo a convocação da correspondência ANUT ref.199/21 conforme Anexo I que 
integra esta ata. 
Meio – Por videoconferência na Plataforma Teams. 
Presentes – Lista no Anexo II, que integra esta ata, com a participação de 25 representantes de 15 
associados.  
 
O encontro, que atendeu os preceitos dos artigos 59 e 60 do Código Civil – Lei 10.406/2002 foi presidido 
pelo Presidente do Conselho Diretor, Leonardo de Almeida Zenóbio e secretariado e pelo Diretor 
Operacional, Renato Voltaire Barbosa Araujo.  
 
ASSUNTOS TRATADOS: 
 

A. ABERTURA  
O Presidente Leonardo Zenóbio abriu o encontro com boas-vindas a todos, seguido pelo Diretor Renato 
Voltaire que discorreu sobre a pauta de trabalho da Assembleia. 
 

B.   PARA APROVAR / RATIFICAR  
 

B.1 - RESUMO DE ATIVIDADES 2020 
Foi projetado o “Resumo de Atividades 2020”, em Anexo III que integra esta ata, com a descrição da 
intensa atuação da Associação, destacando Inicialmente os esforços dos associados e da entidade para se 
adaptar ao trabalho em tempos de COVID 19, pandemia esta que comprometeu o andamento geral da 
economia e da rotina da sociedade mundial. Foram salientadas as providências internas dos associados e 
as demandas institucionais, em diversas esferas, para atravessar o conturbado 2020. 

A Associação manteve sua posição como a mais representativa dos usuários do transporte de carga do 
País e ao mesmo tempo continuou com a forte interação com as CNI e CNA, Federações Estaduais, bem 
como com outras entidades setoriais envolvidas na logística. 

Relatou a intensa articulação com o MINFRA, ANTT, ANTAQ, MECON, TCU e diversos órgãos 
governamentais, além do Congresso Nacional. Destacou a crescente interação com o Ministério da 
Infraestrutura, exemplificando o Acordo de Cooperação para instituição do DTe. 

Nas ferrovias abordou os esforços nos temas destaques: Novo Marco Regulatório - PLS 261; Novas 
Concessões; Renovações Contratuais (EFVM, EFC e MRS); Devoluções de Malhas (parte FCA e Rumo Malha 
Oeste); Regulação e Compartilhamento de vias férreas.  

No transporte rodoviário enfatizou as atividades relativas ao Novo Marco Regulatório – PL 75; Peso por 
eixo; Vale Pedágio; Concessões; Tabela de Fretes e Reajustes contratuais / Pedágio. 

Na cabotagem o destaque foi PL 4199 da BR do Mar e nos portos o andamento das desestatizações da 
CODESA, CODESP e Porto de Itajaí. 

Finalizando, o relato foi aprovado por todos. 

 

B.2 – PRESTAÇÃO DE CONTAS  2019 E 2020 

Inicialmente o Diretor Renato Voltaire explicou que em 2020, devido a pandemia, não foi realizada a 1ª 
Assembleia Geral, estatutariamente prevista para até 15 de abril de cada ano, assim como a reunião 
prévia do Conselho Fiscal.  Assim sendo, a presente Assembleia teria que aprovar as contas acumuladas 
dos anos de 2019 e 2020. 
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Em seguida, apresentou detalhadamente os Relatórios dos Auditores Independentes, elaborados pela 
“dns-Auditoria e Consultoria” detalhando as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro 
de 2019 e 31 de dezembro de 2020, que apresentaram adequadamente a posição patrimonial e financeira 
da ANUT, tudo de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem 
finalidades lucrativas. 
Continuando, foram apresentados os Pareceres do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas dos 
exercícios de 2019 e 2020, aprovados em reunião do último dia 07 de abril, que apontou a regularidade 
da gestão contábil e patrimonial da ANUT nestes anos. 
Os documentos citados se encontram arquivados na Associação e a disposição para consulta na área 
restrita aos associados no site da internet. 
As Disponibilidades Líquidas de Caixa, Banco e Aplicações somaram R$445.113,05 em 2020, sendo que 
deste valor deve ser descontada a quantia de R$130.000,00 que se encontra reservada para eventual 
pagamento de parcela de sucesso da ação patrocinada pelo Escritório de Advocacia Bichara contra o 
tabelamento de frete instituído em 2018. Assim sendo, o líquido final “usável” de caixa ao final de 2020 é 
de R$315.113,05, isto é um giro adequado para as despesas mensais e a contratação de serviços/ 
consultorias sem a necessidade de recorrer a contribuições extras dos associados. 
Ainda como resumo da evolução das contas e do patrimônio, foram apresentados slides, conforme Anexo 
IV que integra esta ata.   
Após apreciação das contas, essas foram aprovadas por unanimidade.  
 

B.3 – PLANO DE AÇÃO 2021 
O Presidente Executivo Luis Baldez reforçou a proposta apresentada na Assembleia Geral de 15 de 
dezembro de 2020 com os seguintes temas: Participação crescente dos Usuários no planejamento de 
estratégias e ações da infraestrutura e logística em geral; Dar seguimento as ações de 2020; Novas 
demandas dos associados; Barrar iniciativas nocivas ao setor logístico; Maior participação na Gestão de 
Competitividade (ex. Reforma Tributária); Ampliação da exposição nas mídias e redes sociais; Retomada 
de iniciativas de prestação de serviços tais como  Transporte Colaborativo.  
Após debate, os presentes aprovaram o plano proposto, que se encontra em Anexo V que integra esta 
ata.   
 . 

 
B.4 – RATIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO DE CAIXA PARA 2021 
Primeiramente o Secretário Renato Voltaire relembrou que na Assembleia Geral de 15 de dezembro de 
2020 foi apresentada uma primeira estimativa de caixa para 2021, que redundou no reajuste das 
contribuições mensais em de 2,5% para 2021, menor que a expectativa da inflação de 2020.  
Em seguida, com base no fechamento final de 2020, apresentou uma planilha, conforme Anexo VI que 
integra esta ata, com a nova previsão de 2021, com montante ao final do ano de R$384.933,00, que 
mantém um valor adequado de caixa conquistado em 2020 para fazer frente as despesas mensais e a 
contratação de serviços/consultorias, sem a necessidade de recorrer a contribuições extras dos 
associados. 
Após apreciação, o Orçamento de 2021 foi aprovado por unanimidade.  
 

C. OUTROS ASSUNTOS 
 
C.1 TARIFAS FERROVIÁRIAS / OPERAÇÕES ACESSÓRIAS 
O Presidente Baldez destacou que o indicador de reajustamento adotado para as tarifas teto das ferrovias 
nas renovações contratuais assinadas e em curso, adotaram como indicador o IPCA, cuja variação anual 
tem sido muito menor que o IGP-DI (contratos originais) e do IGPM, que vem sendo pleiteado pelas 
concessionárias nas negociações em curso com os associados. 
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Os associados presentes confirmaram esta demanda, principalmente da VLI que comercializa as tarifas da 
EFVM.  
Discutindo o tema, ficou acordado que a ANUT deveria buscar entendimento com a VLI e outras 
concessionárias para buscar um indicador médio que melhor refletisse a realidade inflacionária. 
Quanto as operações acessórias o Secretário destacou a recente reunião com o TCU (que abriu auditoria 
operacional na ANTT), onde foram bem recepcionadas as argumentações da ANUT de abusos de cobrança 
por parte das concessionárias. 

 
C.2 PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICA 2035 
O Presidente Baldez comentou a primeira versão do Plano, recentemente encaminhada para todos. 
Informou que ele estava em análise pela Executiva ANUT e que as apreciações seriam encaminhadas 
posteriormente para todos. Ao mesmo tempo, solicitou avaliação dos associados e o envio de 
comentários o mais breve possível. 
 

C.3 PROPOSTA DE USUÁRIO DEPENDENTE DOS PORTOS 
O Presidente Baldez informou ter participado da última reunião da CONAPORTOS, onde teria apresentado 
a proposta de Usuário Dependente dos Portos, a exemplo da similaridade com a figura existe nas 
ferrovias.  
Neste encontro foi recomendado que a ANUT inicialmente encaminhasse a proposição para ANTAQ, que 
se concretizou no Ofício ref. 401/21 de 08 de abril último. 
 

C.4 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA. 
Neste tema Presidente Baldez comentou que o contrato da Dutra foi prorrogado pelo Governo até 
fevereiro/2022, a fim de ter prazo para a nova licitação. 
A prorrogação não terá investimentos adicionais, sendo fixado que a tarifa será cobrada normalmente R$ 
12,00 por eixo nas praças de pedágio. Por sua vez, alertou que a tarifa calcula seria de R$ 5,00 por eixo, 
repassando para o Tesouro a diferença de R$ 7,00, onerando assim os usuários da via. 
 
Não tendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Assembleia. 
 
 
Rio de Janeiro, 13 de abril de 2021 
 
 

 

Leonardo Almeida Zenóbio                                            Renato Voltaire Barbosa Araujo 
Presidente da Assembleia                                              Secretário da Assembleia 
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