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I- RELATORIO

Ferroviario do Estada da Mato Grcsso - SFE/M'I e sobre os regimes de exploração dos

o principal objetivo é a atraçãoDe ;rcr:rclo corn o PLC aprese

rnais investinrentos para promCIÇão do Cesenvcr da infraestrutura de transporte

nnodal ferroviário ncl Estado de Mato Grosso.

A propositura tambérn contempla a crescente demanda pelo transporte de
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outas providências."

A presente iniciativa foi recebida no dia 1610212021, tendo sido solicitada

a clispensa de pauta rros termos do artigo 134, do Regimento lnterno da Assembleia

Legislativa, e posteriormente, foi encaminhada ao Nucleo Ambiental e Desenvolvimento

Econômico, e recebido pela Comissãr: Especial para emissão de parecer em caráter de
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Convém relatar que €r presente proposição normativa teve como

rnotivação o Projeto de Lei Complementar no SZ|Z020, cle autoria do nobre Deputado

Eduardo Botelho. O mencionado projeto baseour-se no modelo norte americano de

desenvolvimento da infraestrutura ferroviária, que funciona em regime de competição e

com riscos atribuídos à iniciativa privada.

Nos termos propostos pelo nobre legislador e aprimorado no âmbito do

Poder Executivo, a iniciativa privada poderá receber delegação do Estado do Mato Grosso

para construir e/ou operar ferrovia, desde que preservada a qualidade e eficiência da

prestação dos serviços à população mato-grossense.

estatal atinente à supervisão, planejamento e regulaÇão clo Sistema Ferroviário do Estado

de Mato Grosso SFE/MT, bem como sobre os regimes de exploração dos serviços de

transporte ferroviário de cargas e de passa.qeiros. Assim encerra a justificativa do autor
sobre o PLC.

Em apertada síntese, é o que tirrl"ra a rr:latar.

Os autos foram encaÍninhados a esta Comissão Especial para a emissão
de Parecer quanto ao merito.

II _ DA ANALISE

Preliminarmente há que se tratar da questão acerca da competência da

Comissão Espectal, sobretudo no que diz respeito à análise de proposta de Projeto de Lei

Complementar.

Estabelece o Regimento lnterno desta Casa de Leis, de acordo com o Art.

372, combinado corn o Art. 305 e Parágrafo unico, o seguinte:

"Art. 372 - São Comissões Especrals âs consÍifuídas para:

l- Emitir parecer:
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nos GasL)s preyisl0s ne.sÚe Repimento lnterno,

nas prc)posÍas de emenda a Constituiçãct Estadual;

r7o.'i veÍos à propasição de lei,

d) nos pedidas de /nsÍauração de processo por crime de
re.sponsabilidacle;

ll - Proceder estudo sobre materia detenninada ou desincumbir-
se de mlssáo atribuída pelo Plenario."

"Art. 305 - Os proTeÍos de Codigos, Lers Orgânicas, Lels
Complementares, EsÍaÍuÍos e Consolidações, depois de
considerados objeto de deliberação, serão disponibilizado para
os Gabinetes dos Deputados por meios eletrônicos.

Parágrafo unbo - A seguir, a Mesa nomeará, em comum acord<t
com as Lideranças Partidárias, Comissâo Especial para
manifestar.-se sobre a materia, no qLte conceme ao merito e à
sua canveniência."

Verificada a competência desta comissão, as proposiçÕes para as quais o

Regimento exija parecer, em nenhuma hipotese, seráo submetidas à discussão e votação

do Plenário, sem o parecer das comissÕes conlpetentes (Art. 356, parágrafo único, do

^ Regimento lnterno).

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento

lnterno prevê dois casos: no primeiro, verifica.se a existência de lei que trate

especificamente do tema abordado, no segundo, a existência de projetos semelhantes

tramitando, se houver, a propositura deve ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, seja na internet ou intranet (controle de

proposições) da Assernbleia Legislativa clo Estaclo cle Mato Grosso sobre o assunto, foi

encontrado o Projeto de Lei Complementar no 52, de autoria do Deputado Estadual

Eduardo tlotelho o qual "Dispõe sobre o Sisfema Estadual de Viação - SEV e o

ístema Ferroviario .- SFE do EsÍado do Matct Grosso e sobre os regimes de

r: dos serviços de transporte ferroviario de cargas e de pas.sageiros, e diá outas

". Apesar da referida propositura ser senlelhante ao tema, recebeu veto total,

a)

b)

c)
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por não fazer da competência do Legislativo e sim do Executivo, sendo que isso não

impede a inexistência de obstáculo regimental ao prosseguimento da proposta de lei,

desse modo tal proposítura preenche os requisitos necessários para análise de merito por

parte desta Comissão

Sob o enfoque da análise por mérito, a propositura pode ser avaliada

mediante três aspectos: oportunidade, conveniência e relevância social.

Oportuno e o ato administrativo que compÕe os pressupostos de fato e de

direito. O pressuposto de direito é a disposição legal da estrutura no contexto; e o

pressuposto de fato são os acontecimentos que lêvam a Administração a praticar o ato.

Um ato é conveniente quartdo seu conteúdo jurídico produz um resultado

que atenda à finalidade pretendida que é a satisfação ao interesse público e relevância

social. O interesse público refere-se ao "beln geral"; conceito central paru a política, a

democraciá e a natureza do proprio governo, já a relevância social é justamente a

verificação da importância da proposta para população.

Feitas as ponderaçÕes acirna, passamos a análise, nos seus requisitos

. necessárir:s e inerentes ao caso.

A propositura refere-se sobre a inrplantação dci Sistema Ferroviário do

Estado de Mato Grosso * SFE/MT, integrante do Sistema Nacional de Viação e sobre os

regimes de exploração clos serviços de transporte ferroviário de cargas e de passageiros,

nos termos do disposto nos art. i St e art. 136 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Vejanros o que diz os referidos artigos 131 e 136 da Constituição do

Estado de Mato Grosso:

At1. 131 . A autorização, pe rmissào oLt concessão para a prestação cle
serulços publiccts, sentprc ntediante iicitação, será regulada por lei,
que dispora sobre.

! . o reginte das empresas concess ionárias c1e servlços púbticos;, o
caráter esStecialde .sel contrato e de sua prorrogação e as condições§*'r'. Bü r.,r A L) E"á
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de cadur:iclaiie, fi:tr.;alizaÇão, resctsâo e reversão de cot)cessão ou
permir;sãc,

ll - os direitos dos usuárlos.

lll - tarifas que perntitam cobrir o custo, a depreciação dos
equipamentos e os investimentos na melhoria e a expansão dos
serviços,

lV - a obrigaioriedade cle nanter o serviço ade(luado,

V - a i'eversãc ,Jo.s bens virtculados í1o serviçct publico objeto de
concessâo ou pennissáo.

§ 7' Os contratos de concessão e peül1iss,ão de serviços públicos

serão firmados por prazo deterntinado.

§ 2o A cassação de concessiáo e pennissâo de serviço público
inabilitará, ent qualquer hipotese, a parlicipação do concessionário ou
permissionário em nova concorrênÇia p(tblica para serviços da
mesrna natureza.

AtÍ. 136 Sontente poderão ser crlados cargos em comissão quando
houver justificada necessldade baseada em relação pessoa/ e púbtica
de confiança.

Com o consequente aumento do volurne da produçáo de mercadorias e a

necessidade de trarrsportá-las com rapidez para CIs mercados consumidores, fizeram com

que os enrpre$ários ingleses dessern apoiCI a Geclrge Stephenson (1781-1848), que

apresentou sua primeira lclcomotiva em 1814, o qual obteve os prirneiros resultados

concretos com a construção de locomotivas. N/lonrento em que, foi considerado, então, o

inventor da locomotiva a vapor e oonstrutor cla primeira estrada cle ferrr:.

Não tardou muito para que estas questÕes relacionadas à invenÇão da

locomotiva e à construçáo de estradas «Je ferro fossenr conhecidas no Brasil. Pode-se dizer

que as primeiras iniciativas nacionais, relativas à construção de ferrovias remontam ao ano

quando o Governo lmperial autorizou por Cada de Lei a construção e exploração

as em geral. O proposito era a interligação das diversas regiÕes do País,Á.'" it" I

E',f.r Arl Ez
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E importante destacar qrie, ate a chegada das ferrovias no Brasil, o

transporte terrestre de mercadorias se processava no lombo dos burros em estradas

carroçáveis. Naquela época, os portos fluminenses de Parati e Angra dos Reis exportavam

cerca de 100 mil sacas de café, provenientes do Vale do Paraíba. Em São Paulo,

anualmente, chegavam ao Porto de Santos cerca de 200 mil bestas carregadas com cafe e

r:utros prod utos agrícolas.

Em 26 de julho de 1852, o Gclverno promulgou a Lei n.o 641, na qual

vantagens do tipo isençcres e garantia de jr-rros sobre o capital investido, foram prometidas

às empresas nacionais ou estrangeiras que se interessassem em construir e explorar

estradas de ferro ern qualquer parte do País.

A primeira ferrovia do Brasil foi a Estrada de Ferro Mauá, que permitiu a

integração das modalidades de transporte aquaviário e ferroviário, introduzindo a primeira

.operáção intermodal do Brasil. Nesta condição, as embarcaçÕes faziam o trajeto inicial da

Praça XV indo ate ao fundo da Baía de Guanabara, no Porto de Estrela, e daí, o trem se

.encarregava do transporte terrestre até a Raiz da Serra, proximo a Petropolis. A empresa

de Mauá, que operava este serviço, denominava-se "lmperial Cornpanhia de Navegação a

Vapor e Estrada de Ferro Petropolis".

Em 1922, ao se celebrar o 10 Centenário da lndependência do Brasil,

exiqtia no país um sistema ferroviário com, aproximadamente, 29.000 km de extensão,

cerca de 2.000 locomotivas a vapor e 30.000 vagÕes em tráfego.

N«: início da década de 1950, o Governo Federal, com base em amplos

estudos decidiu pela unificação administrativa das 1B estradas de ferro pertencentes à

União, que totalizavam 37.000 km de linhas espalhadas pelo país.

anonrma

Enr 16 de março de 1957 foi criada pela Lei n.o 3.115 a sociedade

Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, corn a finalidade de administrar, explorar,

r, reequipar, ampliar e melhorar o tráfego das estraCas de ferro da União a ela

idas, cujos trilhos atravessavaÍn o País, servindo as regiÕes Nordeste, Sudeste,xí""ilJsíÀ
f magup&
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No ano de '1969, as ferrovias que corlpunham a RFFSA foram agrupadas
em quatro sistemas regionais:

| - Sistema Regional Nordeste, conl sede em Recife;

ll - Sistema Regional Centro, com sede no Rio de Janeiro;

lll - Sistema Regional Centro-Sul, com sede em São Paulo; e

lV - Sistema Regional Sul, com sede em Porto Alegre.

No ano de 1976 foram criadas pela RFFSA as Superintendências

Regionais - SRs, em número de 10, posteriormente ampliado parc 12, com atividades

orientadas e coordenadas por uma Administração Geral, sediada rro Rio de Janeiro.

Em 07 de dezembro de 1999, o Governo Federal, com base na Resolução

n.o 12, de 11 de novembro de '1999 do Conselho Nacional de Desestatização e por

intermédio do Decreto no 3.277, dissolve, liquida e extingue a Rede Ferroviária Federal

S.A.

Em 1975, Vicente Emílio Vuolo, então Deputado Federal, apresentou

Projeto de Lei para construção de ferrovia no F-si.acJo de Mato Grosso, para inclusão no

Plano Naciotral rje \/iação de ligação entre o Estado de São Paulo e Cuiabá. O traçado da

nova ferrovia partiria de Rubirreia (SP), passando por Aparecida do Taboado (então MT,

hoje MS), Rondr:nopolis (MT) e atingiria Cuiabá (M-f), conforme a Lei 6 346 de 6 de julho

de 1976

Em 19 de rnaio de 1989, foi assirrado o contrato de concessão para a

construção e operaçâo da ferrovia por 9ü (noventa) anos, corn a ernpresa Ferronorte S.A.

d"il:?r§
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foi inaugurada a Ponte Rodoferroviária sobre o rio Paraná, na divisa entre os

São Paulo e Mato Grosso do Sul, ponto irricial da ferrovia.

1i
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Em 1991, após inúmeros adiarnento foram iniciadas as obras do trecho
Santa Fe do Sul (SP) - Alto Araguaia (MT), a quais foram concluídas em 1gg8, quando o
trecho passou a entrar em operaÇão.

I A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aprovou o projeto de;,
. leí que deu o nome de Senador Vicente Vuolo à ferrovia, em virtude do esforço do ex-
..i, senador à causa da Ferronorte.

A proposta apresentada ao Projeto de Lei complementar no 1or2o21 -
'Mensagem no A24t2021, de autoria do Poder Executivo, atende aos princípios da

oportunidade, conveniência e relevância social, uma vez que contribuirá com geração de

rendas, como criaÇão de empregos e com isso impostos para o Estado; patrimônio
' historico; competitividade no mercado brasileiro; baixo custo cle frete e de manutenção,

alént da inexistêrrcia de pedágios e sustentabilidade como a utilização de biodiesel,

combltstível corn menor impacto ambiental. Corro tarnbém da utilização de tecnologia que

garante rnenor impacto anrbiental, pois reduz o ronsumo de cornbustÍvel ern até 2,45o/o,

proporcionando urna economia na con.lpra de o'iesel para a ferrovia e contribui para a
redução significativa de toneladas de Cr32 por ano.

. O Projeto de Lei Complementar (PLC) no 1A12021, que institui o Sistema

Ferroviário do Estado de Mato Grosso - SFEMT e constituído pela infraestrutura do

transporte ferroviário de passageiros e bens nas ferrovias, existentes ou planejadas, sob

jurisdição do Estado de Mato Grosso e tem como objetivos principais:

I * Promover a integração do Estado com o Sistema Federal de Viação e

com as entidades federadas limítrofes;

ll '- Prornover a integração de todos os modais logísticos existentes no

Estado de Mato Grosso, com o objetivo de reduzir o custo do transporte e melhorar a
competividade da produçâo mato-grossense; e,

§"'ur%
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lll Possibilitar a circulação econômica de bens e prover meios e
facilidades de transporte coletivo de passageiros, mediante oferta de infraestrutura viária

adequada e operaçâo racional e segura do transporte intermunicipal.

, Oonforme o art. 60, da propositura em análise, compete ao Estado de
: Mato Grosso a administração do SFE/MT, compreendendo o planejamento, a construção, a
:

,i . manutenção, a operação, a exploração e a fiscalização dos seryiços e obras publicas

I

. I 
intermunicipale os a eles detegados por outros enÍes publicos;

Alem disso, o Projeto Complementar no 10/2021 cita que a Agência

, Esfadual de Regulação dos SeruÇos Publicos Delegados de Mato Grosso - AGER/MT,

' exercerá as competênçias relativas â regulação, controle e fiscalização da prestação dos

serulços publicos cto SFE/MT, a quem podera ser delegada tambem, por Decreto, a

execução dos processos de licitação e se/eção publicas, conforme o caso.

O PLC em questão, tambem trás que: "O Estado de Mato Grosso

exercerá suas competências relativas ao SFE/MT, inclusive as delegadas a ele por outros

entes públicos, no todo ou em parte, diretamente, por meio da Secretaria de Estado de

lnfraestrutura e Logística :, S!NFRA ou rnediânte a concessão,,permissão ou autorização".
'' :'l- . 
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Entende-se coÍTto:

a) Autorização: outorga de direito a exploração de infraestrutura física e

operacional do transporte ferroviário, sob regime jurídico de direito

privado, formalizada mediante contrato de adesão;

tl) concessão: delegaq;ão de infraestrutura Íísica e operacional do

transporte fer:rr:viário feita pelo pocler concedente, mediante licitação, à

pessoa jurídica ou consorcio de ernpresas que clemonstre capacidade

para sell desernpenho, por srra conta e risco e por prazo determinado;

c) Perrnissão: a delegaçáo, a título precário, mediante licitação, da

prestação de serviço de transprorte ferroviário, feita pelo poder
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concedente à pessoa física ou juríclica que demonstre capacidade

para seu desempenho, por sua conta e risco.

. d) Poder concedente: O Estado de Mato Grosso.

O Sistema Ferroviário do Estado de Mato Grosso - SFE/MT atenderá os
anseios do setor produtivo mato-grossense, em razâo da promoção de maior
competitivicJade nas regiões por onde passam os trilhos, em razão da ferrovia ensejar a
redução do custo do frete para o setor, príncipalmerrte na parte agrícola, no transporte de
grãos, como tambem contribuirá para a redução significativa de toneladas de CO2 no

Estado de Mato Grosso, situação pela qual, conclui-se que o desenvolvimento econômico

estará em consonância com a defesa do meio ambiente.

O referido PLC em seu arligo 40, acresce o inciso Vlll ao art. 30 da Lei

complementar no 429, de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

'ArÍ 30 - Compete a AGER/MT regular, normatizar, controlar e fiscalizar,
.nos limites da lei, os seruiços publicos e suas respectivas tarifas, presÍados diretamente
pelo Estado de Mato Grosso ou indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada
itor meio de concessão, permissão ou autorização, referentes a:

()

Vlll - transporte ferroviaria de bens e passage iros."

l-rata-se uma propositura tnuito importante para o Estado de Mato Grosso,
cujo objetivo é atrair mais investimentos para rnelhoria no desenvolvimento da
infraestrutura de transporte no modalferroviário no Estado.

Portanto, diante do exposto, e tenclo ern vista as consideraçÕes acima,
apresentadas opino pela APROVAÇÃO do PLC no 1Ot2O21 de autoria do poder
Executivo.
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Referente ao Projeto de Lei Complementar (PLC) no 1012021, que

"Dispõe sobre o SisÍema Ferroviário do Estado clo Mato Grosso - SFE/MT e sobre os

regimes de exploração dos serviÇos de transporte ferroviário de cargas e de passageiros, e

dá outas providencias".

O Projeto de Lei Complementar (PLC) no 1012021, institui o Sistema

Ferroviário do Estado de Mato Grosso - SFEMT é constituído pela infraestrutura do

transporte ferroviário de passageiros e bens nas Íerrovias, existentes ou planejadas, sob

jurisdição do Estado de Mato Grosso e tem corno objetivos principais:

' | * Promover a integração do Estado com o Sistema Federal de Viação e

com as entidades federadas limítrofes;

ll - Promover a integração de todos

Estado de Mato Grosso, com o objetivo de reduzir

competividade da produção mato-grossense; e,

os modais logísticos existentes no

o custo do transporte e melhorar a

lll Possibilitar a circulação econômica de bens e prover meios e
facllidades de transporte coletivo de passageiros, mediante oferta de infraestrutura viária

adequada e operação racional e segura do transporte intermunicipal.

Pelas razÕes expostas, voto pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei

Complementar (PLC) no 1012021, de Autoria do Poder Executivo, por ser um importante

instrumento ao desenvolvimento econômico do Estado de Mato Grosso, bem como a
implementação do Sistema Ferroviário do Estado de Mato Grosso possibilitará o aumento

da arrec.adação do Estado e aprirnorará os serviços de transportes de pessoas e
mercadorias e, a logo prazo, irá fortalecer a atividade empresarial/industrial no âmbito do

Estado de Mato Grosso.
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omplêmentar no 1012021 (Mensagem no 02412021) - Parecer no

VOTO DO RELATOR
Pelas razÕes expostas,

Complementar (Pl"-C) no

I Posição na Comissão
I Relator:

DEPUI.ADo sEBAslÂo REzENoE
Presidente

DEPU'TADO DILMAR DAL BOSCO
Membro

DEPUI.ADo JoÃo BATIST,A
Membro

DEPUTADO ULYSSES MORAES
lvlembro

DEPUTADO XUXU DAL MOLIN
Membro

quanto ao mérito, o

1A12021, de autoria

voto é pela APROVA

do Poder [:xecutivo.

O do Projeto de Lei
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