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2ª ASSEMBLEIA GERAL DE 2021  
 

Data: 07/ 12/ 2021                                                                                        
Local: Videoconferência por Teams, atendendo a convocação das correspondências ANUT ref.1469/21 e 
1479/21 em Anexo I  
Período: 14:00 às 17:00 h 
Participantes: Lista em Anexo II, com 32 participantes, representando 16 associados. 
Material: Material disponível Conteúdo Restrito da Área dos Associados do www.anut.org.br. 
                 Todos os Anexos citados no texto fazem parte integrante desta ata. 
 
 

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 pelo Diretor 
Operacional, Renato Voltaire Barbosa Araujo.  

 
ASSUNTOS TRATADOS: 
 
A. Abertura 
O Presidente Leonardo Zenobio abriu o encontro dando boas-vindas a todos e relembrando a importância 
da associação para a logística nacional. Enalteceu os esforços da entidade e a intensa participação dos 
associados nas atividades desenvolvidas pela entidade em 2021 e a importância da continuidade desta 
participação em 2022.  
 
O Diretor Renato Voltaire relatou que o Quadro Associativo ao final do ano fechou com 29 associados 
titulares agrupados em 9 Conjuntos Setoriais, dado o desligamento da Villares Metals em 19/fevereiro e 
da Alcopar - Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná em 23/agosto. 
 

B.  Calendário de reuniões 
Foram definidas as datas das reuniões para 2022 em 08/fevereiro – Reunião Plenária por 
videoconferência, 22/março – 1ª Assembleia Geral presencial em São Paulo, 17/maio - Reunião Plenária 
por videoconferência 05/julho  -  Reunião Plenária  presencial em São Paulo, 23/agosto - Reunião Plenária  
por  videoconferência, 11/outubro - Reunião Plenária por videoconferência e 08/dezembro – 2ª 
Assembleia Geral e Almoço de confraternização de 20 anos da ANUT presencial em São Paulo. 
 

C. Fechamento de Contas 2021 
O Diretor Renato Voltaire apresentou Fechamento do Fluxo de Caixa de 2021, comparando o aprovado 
na 1ª Assembleia Geral de 2021, com o levantado em 30/12/2021 e previsto até 31/12/2021.  
A Planilha se encontra em Anexo III e, em resumo, a ANUT deverá fechar com um caixa próprio em 2021, 
de R$412.698,00 contra o previsto de R$384.933,00, demonstrando, assim, o bom desempenho 
financeiro, mesmo em ano de continuidade da pandemia. 
Após avaliação, os presentes aprovaram por unanimidade as contas de caixa prévias para 2021, devendo 
as contas contábeis finais serem ratificadas na 1ª Assembleia de 2022. 
 

D. Orçamento 2022 
O Diretor Renato Voltaire reiterou a austera gestão financeira ANUT nos difíceis anos pandêmicos de 2020 
e 2021. Em seguida apresentou as premissas para o orçamento 2022, conforme Anexo IV, agora com a 
receita reduzida de 29 associados e dispêndios com reajustes seletivos sempre abaixo da inflação prevista 
de 2021, na casa dos 8,5%, além de consumo de parte do caixa acumulado em 2021. 
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Foram devidamente detalhadas as despesas operacionais previstas, reajustes médios para os 
colaboradores, reestruturação do site, reuniões presenciais ao longo do ano e verba específica para a 
Comemoração de 20 anos da ANUT. 
O Diretor reapresentou a proposta orçamentária de 2022, já previamente apreciada na 46ª Reunião 
Plenária de 28 de outubro último, trazendo como como solução de equilíbrio um reajuste das 
contribuições mensais ordinárias igual a metade da inflação esperada de 2021 de 8,5%, isto é 4,25%, a 
partir de janeiro de 2022. 
Com esta proposição o caixa da entidade, mesmo fazendo déficit, deverá fechar 2022 com saldo positivo 
de R$230.343,00, equivalente a dois meses de despesas correntes. 
Após avaliação, os presentes aprovaram por unanimidade o Orçamento e os reajustes mensais de 2022 
apresentados no Anexo V. 
 

E.  Resumo das Atividades de em 2021 
 

Renato Voltaire iniciou apresentando figura mostrando o intenso relacionamento com o Executivo, 
Legislativo e Entidades, nos mais diversos temas afetos aos modais rodoviário, ferroviário, portuário e 
cabotagem. 

No âmbito regulatório, foi intenso o relacionamento com a ANTT e a ANTAQ, com contribuições para 
Audiências Públicas, Reuniões Participativas e Consultas Públicas e outros instrumentos de participação 
da sociedade. 

Foi destacada a diligência nas ações ADPF Peso por Eixo e Operações Acessórias nas ferrovias, a 
participação em mais de 40 reuniões por videoconferência, 8 reuniões com TCU sobre Infraestrutura 
Portuária e Ferroviária e a Reunião com Nova Diretoria da ANTT em agosto último sobre principais 
demandas da ANUT. Destacadas também as ameaças de greves dos caminhoneiros e as gestões para 
evitar estes movimentos. 

Na Agenda Interna foi mantida a constante interação com os associados, que tiveram expressiva 
participação no grupo do WhatsApp e videoconferências. 

A apresentação detalhada encontra no material da reunião enviada a todos e disponível no site.  

 
F. Estratégias 2022 
 

O Presidente Luis Baldez deu início detalhando as principais atividades estratégicas para 2022, como a 
minuta decreto DT-e proposta pelo MInfra, possibilidade de pauta do Piso Mínimo de Frete pelo do 
Ministro Fux, a continuidade do GT Peso por eixo, a atuação pró-ativa nas concessões rodoviárias visando 
a redução do frete, acompanhamento/análise de impacto dos projetos por autorização e desestatização 
das Docas. 
Sobre os temas legislativos, foi reiterada a importância na continuidade de atuação nos PLs em trâmite, PL 
BR do Mar e MP 1065 / PLS 261. Ressaltou a importância deste último que já conta com mais de 30 adesões 
de solicitações de autorizações para novas ferrovias. 
Ainda para 2022, o presidente abordou o Projeto ANUT Data Log, agora com a conceituação e parâmetros 
mais detalhados.  
No desenvolvimento, o Projeto Piloto deverá estar pronto até abril/2022 para o setor ferroviário, projeto 
conceitual completo até maio 2022, o início das estatísticas até julho/2022 e as estatísticas trimestrais 
sendo finalizada de setembro e dezembro/2022. 

A apresentação detalhada encontra no material da reunião enviada a todos e disponível no site.  
Em seguida, o Presidente Zenobio enalteceu a importância da ANUT se debruçar na elaboração de uma 
estratégia no sentido de criar uma “inteligência/ações prévias de defesa” contra movimentos e 
expectativas negativas que prejudicam e trazem incertezas para os associados. Deixou o tema como um 
desafio a ser equacionado pela entidade e associados no próximo ano. 
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G. Explanação Deputado Carlos Chiodini / Presidente da Comissão de Viação e Transporte da 
Câmara dos Deputados 

Aceitando convite da ANUT, o deputado fez detalhada explanação do trabalho conjunto do Executivo na 
infraestrutura brasileira com o Parlamento, em temas como concessões rodo e ferroviárias, parceria 
público privado, portos públicos, pedágios, novos investimentos e outros. 
Ressaltou os PL´s relativos as autorizações ferroviárias e a cabotagem, em fases finais de tramitação.  
Em seguida, foi aberto diálogo com os associados. 

 
H. Outros Assuntos 
Sobre a ADPF no STF sobre a cumulatividades de penalidades na pesagem de veículos, foi informado pelo 
Diretor Renato a decisão Ministro Alexandre de Moraes de não aceitar o ingresso e ficou acordado  
realização de uma videoconferência com os associados, para discussão dos próximos passos. 

 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Zenóbio agradeceu as presenças e encerrou a Assembleia. 
 
 

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2021. 
 
 
 

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