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O Conselho Nacional dos Secretários de Transportes (Consentrans), realizou, nessa
segunda-feira (30), em Vitória (ES), reunião extraordinária, paralelamente ao III Fórum
Empresarial de Logística e Transportes, para avaliar o desempenho do órgão entre 2006 e 2011
e traçar perspectivas de atuação para o período de 2011 a 2012.
O presidente do Consentrans, secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas
Gerais, Carlos Melles, destacou os desafios comuns enfrentados pelos secretários em seus
estados. "O Brasil vive uma situação crítica, com carência de investimentos em todos os seus
modais. Precisamos conhecer o que os outros países estão fazendo para ter um mínimo de
soluções adequadas", pontuou.
Após os relatos dos secretários presentes, Melles ressaltou a importância de aproximação com o
Senado, Câmara dos Deputados, representantes do governo federal - Ministérios dos
Transportes, Planejamento, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),
Secretarias de Portos e Aviação Civil, e agências reguladoras - para um amplo debate em torno
das necessidades de investimentos em infraestrutura no País.
"É preciso ampliar o diálogo. A integração de políticas, planos e programas nas diversas esferas
ainda é uma deficiência. Se conseguirmos este entendimento será uma grande evolução",
avaliou Carlos Melles.
Além do secretário anfitrião, Fábio Damasceno (Vitória), e do presidente do órgão, secretário
Carlos Melles (Minas Gerais), estiveram presentes os secretários de Estado de Transportes Beto
Albuquerque (Rio Grande do Sul), Valdir Cobalchioni (Santa Catarina), Efraim Morais (Paraíba),
Álvaro Rodrigues Woiciechoski (diretor do Rio Grande do Sul), Arnaldo Alves de Souza Neto
(Mato Grosso), José Cavalcante Carlos Junior (Secretário Executivo de Pernambuco) e Carmelita
Reis (representante do Amazonas).
Fórum
O III Fórum Empresarial de Logística e Transportes, encerrado nesta terça (31), debateu
propostas e projetos a respeito de infraestrutura logística, normas jurídicas para a contratação
de projetos e obras estruturantes e mobilidade urbana e contou com a presença de empresários,
autoridades e técnicos de empresas com atuação nacional.
Em sua apresentação, o secretario Carlos Melles enfatizou os programas e investimentos que
estão sendo realizados pelo Governo de Minas na área de infraestrutura de transportes nos

últimos oito anos, citando exemplos na área rodoviária como o Proacesso, ProMG, a Parceria
Público-Privada da MG 050 e, na área aeroportuária, o Proaero. "O nosso governador Antonio
Anastasia, com os ganhos que a eficiência na gestão pública estão permitindo, leva adiante
agora o programa Caminhos de Minas, que irá pavimentar 227 trechos rodoviários, totalizando
7.500 quilômetros", destacou o secretário, despertando interesse entre a platéia pela extensão
da proposta do governo mineiro.
"Minas faz a sua parte, mas esbarramos em entraves sérios e que dependem efetivamente da
parceria com o governo federal, com quem mantemos excelente relacionamento, mas
precisamos de resultados", disse Melles, citando temas como o Aeroporto de Confins, a BR 381
e o anel rodoviário de Belo Horizonte.
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