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REQUERIMENTO 

REQUERIMENTO

Requer o envio de expediente ao Sr. Rafael Vitale 
Rodrigues, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT, solicitando veiculação pública do relatório 
final da Audiência Pública nº 01/2021 da ANTT, bem como a 
versão proposta para o PER e edital das novas concessões  

Senhor Presidente, 

O Deputado que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requer, após ouvido o soberano 
Plenário, o ENVIO DE EXPEDIENTE ao Sr. Rafael Vitale Rodrigues, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT, solicitando veiculação pública do relatório final da Audiência Pública nº 01/2021 da ANTT, bem 
como a versão proposta para o PER e edital das novas concessões.

Nos dias 24 e 25 de fevereiro do corrente ano foi promovida audiência pública pela ANTT para a avaliação e realização 
de contribuições para o Programa de Exploração Rodoviária - PER, parte do edital de contratação das novas 
concessões rodoviárias do Estado do Paraná (Audiência Pública nº 01/2021 da ANTT). 

A possibilidade de contribuições foi encerrada em 05/04/2021 e contou com ampla participação da sociedade civil, 
notadamente dos ciclistas, com a demanda de estruturação de ciclovias seguras para a mobilidade ativa.

Conforme os procedimentos participativos regulados pela própria ANTT, após o período de oitiva por meio da 
audiência pública, deve ser publicado relatório final das contribuições e os novos documentos relativos à 
versão final do edital.

Entretanto, dadas as particularidades ocorridas no Estado do Paraná, incluindo o fato que o término dos atuais 
contratos se encerram no dia 27 de novembro de 2011, não foi publicado qualquer relatório referente à audiência 
pública em comento e nem o Programa de Exploração Rodoviária - PER e Edital atualizado.

O que se destaca, neste contexto, é que a despeito de notícias confusas sobre o que ocorrerá ao final do término dos 
atuais contratos, não houve publicação oficial a respeito das alterações e incorporações feitas aos PER em 
decorrência das sugestões e oitivas da sociedade civil. 

Tal falta de informações tem obstado a possibilidade de acompanhamento e fiscalização por parte da sociedade civil e 
por outras instâncias de governo sem trânsito junto à ANTT.

Diante de tal quadro, requer-se a veiculação pública do relatório final da Audiência Pública nº 01/2021 da ANTT, 
bem como a versão proposta para o PER e edital das novas concessões, a fim de que se possa aferir as 
alterações propostas e o atendimento a reivindicações feitas durante o período de oitiva.

 

Curitiba - PR, 04 de outubro de 2021.
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DEPUTADO GOURA

Documento assinado eletronicamente em 04/10/2021, às 12:20, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 2247 e o 

código CRC 1E6B3A3A3E6E0DC
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