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Concede o Título de Cidadão Mato Grossense
ao  Excelentíssimo  Ministro  da  Infraestrutura
Senhor Tarcísio Gomes de Freitas.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Conceder titulo de Cidadão Mato Grossense ao Excelentíssimo Ministro da Infraestrutura Senhor 
Tarcísio Gomes de Freitas.

        Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua  publicação.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa na modalidade de Projeto de Resolução com objetivo de agraciar o
Excelentissimo Ministro da Infraestrutura Senhor Tarcísio Gomes de freitas com o Titulo de Cidadão
Matogrossense.

TARCÍSIO GOMES DE FREITAS é cidadão brasileiro, engenheiro e ministro da Infraestrutura do governo do
Presidente Jair Bolsonaro, tendo sido indicado para o cargo no dia 27 de novembro de 2018. Graduado em
Ciências Militares, em 1996, pela Academia Militar das Agulhas Negras, e em Engenharia Civil, em 2002,
pelo Instituto Militar de Engenharia. Tem pós-graduação também em Ciências Militares e, ainda, em
Gerenciamento de Projetos.

Na vida profissional, foi, sucessivamente, como integrante do Exército Brasileiro, comandante de pelotão da
10ª Companhia de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro; adjunto técnico do 2º Grupamento de
Engenharia; e engenheiro da Companhia de Engenharia Brasileira na Missão de Paz das Nações Unidas
para a Estabilização do Haiti. Na área civil, em decorrência de aprovação em concurso público de provas e
títulos, exerce desde 2008 o cargo de analista de finanças e controle da Controladoria-Geral da União
(CGU), órgão no qual foi inicialmente lotado na Assessoria de Obras da Diretoria de Auditoria da Área de
Infraestrutura, vindo a ocupar posteriormente o cargo de Coordenador-Geral de Auditoria da Área de
Transportes.
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Em 2011, foi indicado para ser diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT), pelo General Jorge Fraxe, que assumiu o órgão em meio à "faxina ética" determinada pela então
presidente da época, após uma crise provocada por denúncias de corrupção. Ascendeu à diretoria-geral em
2014.

Em 2015, atuou como secretário da Coordenação de Projetos da Secretaria Especial do Programa de
Parceria de Investimentos (PPI), responsável pelo programa de privatizações, concessões e desestatizações.

O ministério que hoje está a cargo de Tarcísio é “novo” na estrutura do governo federal. A pasta incorporou
serviços que estavam a cargo do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e também atribuições
que até outra gestão estavam vinculadas ao extinto Ministério das Cidades, como a gestão do Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran).

Afamado o ministro Tarcísio é ‘pé no barro’ da gestão Bolsonaro com agenda intensa de viagens e programa
desestatizante, ministro da Infraestrutura ganha elogios e se destaca na Esplanada conhecendo os
problemas e contribuindo veementemente por apontar soluções para os gargalos da infraestrutura logistica
que trava o desenvolvimento de algumas regiões do Brasil.

Como ministro da Infraestrutura, viajou a trabalho para todos os rincões, mantendo sempre intensa agenda
de encontros com autoridades em seu gabinete, em Brasília. Os compromissos oficiais reuniram agendas
bastante distintas entre si, como uma vistoria na rodovia BR-163, no interior do Pará, que sofria com atoleiros
e uma fila de caminhões que superava os 40 quilômetros e hoje vem no municipio de Agua Boa , Mato
Grosso para discutir propostas de projetos de infraestrutura logística que visem associar a construção da
Ferrovia de Integração do Centro Oeste- FICO com as rodovias estaduais e federais no âmbito do Estado de
Mato Grosso..

A agenda reflete o perfil que Tarcísio tem adotado nestes primeiros meses da gestão Bolsonaro. Ele tem
conseguido um feito curioso:?até o momento, é dos ministros mais atuantes e, ao mesmo tempo, um dos
mais discretos da Esplanada.

Pelos motivos acima expostos apresentamos esta proposição e contamos com o apoio dos Nobres
Deputados para aprovação do presente Projeto de Resolução, tendo em vista a contribuição que o nosso
estimado Ministro e homenageado vem construindo em prol do desenvolvimento de nosso querido Estado,
razão pela qual entendemos ser o Senhor Tarcísio Gomes de Freitas, merecedor do título de cidadão
mato-grossense.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Junho de 2019

 

Nininho
Deputado Estadual
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