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Em reunião extraordinária, CTLog discute MP727/16 e
Agenda Estratégica
Aconteceu no dia 29 de junho a 3ª reunião extraordinária da Câmara Temática de Infraestrutura
e Logística do Agronegócio. O fórum foi convocado
para discutir exclusivamente dois assuntos: Programa de Parceria de Investimentos – MPV 727/2016
e a Agenda Estratégica da CTLog. A ACEBRA esteve
representada pelo diretor de Relações institucionais,
Roberto Queiroga.
Para dar início à pauta, o presidente da Associação
Nacional dos Usuários de Transporte (ANUT), Luiz
Henrique Baldez, fez uma apresentação sobre a MPV
727, que cria o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e cria estruturas governamentais para
gerenciá-lo. “Na nossa avaliação, a medida é muito
boa. Os pressupostos são aqueles que o mercado
defende há muito tempo e que traz uma conceituação que é fundamental para se colocar nos modelos
de concessões”, afirmou Baldez. Os conceitos são:
ser política de Estado e não de governo; garantir a
expansão com qualidade da infraestrutura pública,
com tarifas e preços adequados; promover ampla e
justa competição na celebração das parcerias e na
prestação dos serviços; assegurar a segurança jurídica, com mínima intervenção nos negócios; fortalecer
o papel regulador do Estado, adotando a prática da
análise do impacto regulatório e a eliminação de barreiras burocráticas à livre organização. “A questão é:
como fazer com que esses conceitos se materializem
nas concessões? Esse que é o grande problema.”

formado por CONIT, CND e Órgão Gestor das PPP’s,
ficará muito chapa branca.” O presidente da ANUT
irá encaminhar ao presidente da CTLog, Edeon Vaz,
uma minuta com propostas para serem avaliadas e
encaminhadas ao ministro da Agricultura. “Não podemos como Câmara enviar diretamente ai relator,
por isso iremos encaminhar ao ministro e este irá
entregar fazer a entrega”, explicou Edeon Vaz. Antes
disso, os membros irão receber a minuta para avaliação.
Seguindo a pauta, Edeon Vaz apresentou aos membros a Agenda Estratégica da CTLog. “Nós elaboramos
a agenda, encaminhamos às entidades e recebemos
contribuições. Algumas mudavam só a redação e outras foram incorporadas no total”, iniciou Vaz. Foram
expostos itens relacionados rodovias; ferrovias; hidrovias; portos; armazenagem; multimodal e comunicação e energia. Foi proposto que cada membro
votasse nos assuntos que consideravam prioritários.
O resultado será encaminhado a posteriori.

Luiz Baldez alertou que é preciso estar atento aos
decretos que irão regulamentar a MP. “Precisamos
nos minar de informações e dados para que possamos ver se nos decretos estarão explicitas essas conceituações”, atentou. Esses decretos irão definir as
politicas federais de longo prazo demais medidas de
desestatização. Segundo Baldez, a proposta é que A próxima reunião ordinária da CTlog está prevista
sejam criados Grupos Temáticos, com a participação para acontecer no dia 03 de agosto.
da iniciativa privada, visando apresentar e debater
os modelos e prioridades, como proposições à decisão do Conselho. “Porque se não o conselho, que é
Informações: Assessoria de Comunicação da Acebra - PR Comunicação Integrada
www.prbrasilia.com.br | Tel.: (61) 3574.6558

