
REQUERIMENTO N. 05, DE 06 DE ABRIL DE 2017 

 

 

Considerando o disposto no Decreto Legislativo N. 131, de 19 de maio de 2014, que 

Definem critérios para a concessão de Moções pela Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-

MT. 

 

 REQUEIRO, a análise para a concessão da Moção N. 06/2017, de Solidariedade ao 

Projeto de Lei nº 528/2015, que Cria a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário 

de Cargas, na luta por melhores condições de trabalho ao setor de transporte de todo o Brasil, 

em especial ao setor de transporte de cargas do Estado do Mato Grosso. 

 

 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário João José Callai, 06 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

DIRCEU CAMILO COSMA 

Vereador 

 

 

 

MOÇÃO N. 06, DE 06 DE ABRIL DE 2017 

 

MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE 

 

 

Autoria do Vereador: DIRCEU CAMILO COSMA 

 

 

 A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT, representando o pensamento do 

Povo Luverdense, vem a público externar MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE ao Projeto de Lei 

nº 528/2015, de autoria do Deputado Federal Assis Miguel do Couto – PDT-PR, que Cria a 

Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, na luta por melhores 

condições de trabalho ao setor de transporte de todo o Brasil, em especial ao setor de transporte 

de cargas do Estado do Mato Grosso. 

 

 Considerando que o Projeto de Lei nº 528/2015 foi criado após as paralisações 

realizadas no primeiro semestre de 2015, onde em Mato Grosso todas as principais rotas de 

escoamento da produção agropecuária com destino aos portos chegaram a ficar bloqueadas. O 

projeto visa o estabelecimento de uma tabela de preço mínimo para o frete, que hoje não cobre 

os custos de operação do setor de transporte de cargas.  

 

 O setor do transporte de cargas, principalmente de grãos, vem passando por uma crise 

há quatro anos aproximadamente, tendo o “enterro do segmento” com a quebra da safra 



2015/2016, onde somente entre soja e milho foram quase 9 milhões de toneladas a menos 

produzidas. Apresento ao Plenário Moção de Solidariedade ao Projeto de Lei nº 528/2015 que 

Cria a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, e aguarda votação na 

CCJ – Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal.  

 

 Que seja apreciado, com a máxima urgência, pelo Congresso Nacional. Se aprovada esta 

Moção será encaminhada ao Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do Senado 

Federal. 

 

 

Lucas do Rio Verde - MT, Plenário Vereador João José Callai, 06 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

DIRCEU CAMILO 
Vereador 



 


