
 

 

 
 

 
 

ATA DA 46ª REUNIÃO PLENÁRIA  
 

 

Data: 28/10/2021 
Local: Videoconferência por Teams 
Período: 14:00 às 17:00 h 
Participantes: Lista em Anexo, com 32 participantes, representando 14 associados. 
Material: Material disponível Conteúdo Restrito da Área dos Associados do www.anut.org.br. 
 

ASSUNTOS TRATADOS: 
 
A. Abertura 

 
O Presidente Leonardo Zenobio abriu o encontro dando boas-vindas a todos, relembrando a 
importância da Associação para a logística nacional. 
 
B. Explanação/Detalhamento 

 
O Consultor Bernardo Figueiredo fez uma apresentação intitulada “Perspectivas para o Sistema 
Ferroviário Nacional” abordando o novo marco regulatório das ferrovias em tramitação no Congresso. 
Discorreu sobre os mais de vinte projetos de pedidos de autorização já encaminhados ao governo e 
posteriormente respondeu diversas perguntas dos associados. 
Em seguida, o Presidente Executivo Luis Baldez comentou a tramitação do PLS 261/2018 - Novo Marco 
Regulatório das Ferrovias, aprovado recentemente no Senado e encaminhado para a Câmara, bem 
como do andamento paralelo da MPV 1.065 que trata do mesmo tema. 
 
C. Orçamento 2022 

 
O Diretor Operacional Renato Voltaire iniciou apontando a acurada gestão ANUT nos difíceis anos 
pandêmicos de 2020 e 2021, resultando na previsão positiva de fechamento acumulado do caixa no ano 
de 2021 em R$375,8 mil para um previsto inicial de R$344 mil, mesmo com o desligamento de dois 
associados. 
Para o ano de 2022, apresentou uma proposta equilibrada de orçamento de caixa que consome parte 
do acumulado e reajusta a contribuição mensal em somente metade da inflação prevista, isto é 4,25%, a 
partir de janeiro do próximo ano. 
De toda forma, deverá ocorrer um déficit de R$134 mil, finalizando 2022 com um caixa acumulado de 
R$242 mil, equivalente a uma reserva de menos de dois meses de despesas. 
Consultados os presentes não houve nenhuma manifestação ou solicitação de maiores esclarecimentos. 
Foi relembrado que a aprovação formal do orçamento será feita na 2ª Assembleia Geral a ser realizada 
em 07/dezembro próximo. 
As premissas orçamentárias e as respectivas planilhas se encontram disponíveis no material da reunião. 
 
D. Informativos 

 
O Diretor Renato Voltaire discorreu sobre a ações judiciais sobre pesagem de veículos ingressadas pela 
ANUT junto ao STJ e STF. 
No tema Operações Acessórias, foi relembrado as contribuições feitas para a Audiência Pública ANTT 05 
e o ingresso da ação de Reclamação junto à ANTT. 
Em seguida foi explicitada a Lei 14.229 de 21/10/2021 de tolerância de peso em veículos, informando 
seu vigor até 30/09/2022 e posterior regulamentação do CONTRAN assessorado pela SENATRAN, bem 
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como a criação do Grupo de Trabalho para tratar da Lei e revisão de normas do CONTRAN, onde a ANUT 
deverá ter assento. 
Continuando, lembrou as contribuições enviadas para Audiência Pública ANTT 05/21 sobre Operações 
Acessórias e do ingresso na Agência do processo de Reclamação na esfera da VLI na EFVM sobre o 
mesmo tema. 
Dando seguimento, o Presidente Baldez fez ampla e detalhada apresentação abordando: 
• Concessão da BR 381/262, informando seu leilão em 20/dezembro e BR 116 Presidente Dutra / 
BR 101 Rio-Santos cujo leilão ocorrerá em 29/outubro próximo, ambos modelos híbridos, ou seja, 
por menor tarifa e maior outorga. 
• Situação das demais concessões rodoviárias em andamento. 
• Mapeamento e listagem das solicitações de autorização de novos trechos ferroviários, devido ao 
PLS 261 e MPV 1065. 
• Situação das renovações contratuais das ferrovias MRS, FCA, RUMO Malha Sul, bem como da 
relicitação da RUMO Malha Oeste. 
 
Finalizando, o Presidente relatou o andamento do PL BR do Mar e do processo de desestatização da 
CODESA. 
 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Zenobio encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, os 
Presidente Baldez e Zenobio encerraram a reunião.  


