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NACIONAL

NOMES 

SELECIONADOS 

PELO GOVERNO 

DEVEM SER 

SABATINADOS E 

APROVADOS PELO 

SENADORES

O Governo Federal publicou 

ontem, dia 4, relação de indica-

dos para ocupar os cargos de 

diretores da Agência Nacio-

nal de Transportes Aquaviários 

(Antaq) e da Agência Nacio-

nal de Transportes Terrestres 

(ANTT). Os nomes devem ser 

sabatinados e aprovados no 

Senado.

Para o cargo de diretor da 

Antaq, Jair Bolsonaro indicou o 

vice-almirante Wilson Pereira 

de Lima Filho, atual presidente 

do Tribunal Marítimo. Ele deve-

rá ocupar o lugar do ex-diretor 

Adalberto Tokarski, cujo man-

dato terminou em fevereiro 

deste ano.

Segundo apuração feita pelo 

Portal BE News, a indicação do 

Wilson Lima Filho não partiu 

da Antaq e nem do Minfra. O 

perfil segue a diretriz do presi-

dente de nomear militares para 

postos estratégicos do Gover-

no. Em meados do ano passado, 

o Tribunal de Contas da União 

(TCU), apontou que a quanti-

dade de militares da ativa e da 

reserva que ocupam cargos 

civis no Governo mais do que 

dobrou nos primeiros anos da 

gestão do presidente.

O vice-almirante Lima Filho 

exerce, desde 2020, o cargo de 

presidente do Tribunal Marí-

timo, vinculado à Marinha do 

Brasil e que tem jurisdição em 

todo o território nacional. O 

órgão julga atos, fatos da nave-

gação e acidentes, bem como 

administra o Registro Especial 

Brasileiro (REB). O mandato do 

presidente deve se encerrar em 

1º de agosto deste ano.

Desde 23 de março, a 

cadeira na Antaq está ocupa-

da interinamente pelo servi-

dor José Renato Fialho. Caso 

o vice-almirante assuma o 

cargo em definitivo, Fialho 

retornará ao cargo original de 

superintendente de Desem-

penho, Desenvolvimento e 

Sustentabilidade da agência.

 
A diretoria da Antaq 

é formada por três diretores. 

Desde 23 de março, um 

desses cargos está vago

PLANALTO APRESENTA 
INDICAÇÕES DE DIRETORES 
PARA ANTAQ, ANTT 
E OUTRAS AGÊNCIAS

TALES SILVEIRA 

ANTT E O TRIP

Para ANTT, foram duas indica-

ções. A primeira foi do atual 

superintendente de Serviços 

de Transporte Rodoviário de 

Passageiros, Luciano Louren-

ço da Silva. Ele assumirá a vaga 

deixada por Alexandre Porto, 

que renunciou ao cargo em 

agosto do ano passado.

Antes de integrar a ANTT, 

Luciano era o diretor do Depar-

tamento de Planejamento, 

Gestão e Projetos Especiais da 

Secretaria Nacional de Trans-

portes Terrestres (DPLAN/

SNTT).

Ele foi chamado pelo dire-

tor-geral da ANTT, Rafael Vita-

le, para reconduzir todo o pro-

cesso envolvendo a propos-

ta de regulamentação do Trip 

(Transporte Rodoviário Inte-

restadual de Passageiros). O 

funcionário entrou no lugar 

da ex-servidora Sylvia Cotias 

Vasconcelos, que foi exonera-

da, segundo Vitale, por proble-

mas de "lisura na tramitação do 

regulamento".

Vale lembrar que o pró-

prio diretor-geral foi uma indi-

cação para barrar o avanço da 

regulamentação do Trip, que 

opõe empresas tradicionais às 

que tentam entrar no setor. Em 

julho do ano passado, o gover-

no retirou indicações que havia 

feito há meses para a direto-

ria da ANTT, em razão de uma 

resistência capitaneada pelo 

presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG).

O parlamentar, assim como 

outros senadores, é proprie-

tário de empresas de trans-

porte coletivo e contra a aber-

tura do mercado proposta 

pela agência. Chegou a tra-

balhar para aprovar um Pro-

jeto de Lei, convertido na Lei 

14.298/2022, estabelecen-

do novos critérios de outorga 

para o setor, limitando a con-

cessão de novas licenças que 

são autorizadas.

Já o segundo indicado é 

Robson Crepaldi. Ele exer-

ce o cargo de Assessor Espe-

cial da Secretaria-Executi-

va da Casa Civil da Presidên-

cia da República. O servidor 

deverá ocupar a vaga decor-

rente do término do manda-

to de Caio Cesar Nascimento 

Nogueira.

OUTRAS INDICAÇÕES

Foram publicadas no Diário 

Oficial da União uma série 

de indicações do presidente 

Jair Bolsonaro para cargos de 

diretoria em agências regula-

doras e outros órgãos doGover-

no, que serão sabatinados pelo 

Senado. Grande parte das 

indicações são de novos direto-

res, que vão assumir no lugar 

de executivos cujos mandatos 

estão terminando.

Ao todo, foram 27 mensa-

gens enviadas ao Congresso. 

Alguns dos atos referem-se à 

retirada de nomes que já esta-

vam em tramitação no Poder 

Legislativo, para atender acor-

dos políticos. A maioria, no 

entanto, aponta novas esco-

lhas para a apreciação dos par-

lamentares.

SEMANA DE ESFORÇO 

CONCENTRADO 

Já a semana do Senado será de 

esforço concentrado, convo-

cado pelo presidente da Casa, 

Rodrigo Pacheco. 

Neste caso, o esforço tem 

como objetivo trazer a gran-

de maioria dos senadores 

para o Congresso, uma vez 

que, para aprovar uma auto-

ridade, é preciso voto nomi-

nal feito em urna. Também 

são só senadores que são os 

responsáveis por sabatinar 

autoridades do Executivo. 

Antes das 21 indicações, 

já havia 19 sabatinas mar-

cadas nas comissões de 

Relações Exteriores (CRE), 

de Infraestrutura (CI), de 

Assuntos Econômicos (CAE) 

e de Constituição e Justiça 

(CCJ). Também estão previs-

tas votações de projetos nas 

comissões e a aprovação em 

Plenário das indicações vota-

das durante o esforço con-

centrado.

CONFIRA TODOS 
OS NOMES 
INDICADOS NESTA 
SEGUNDA-FEIRA

Wilson Pereira de Lima Filho 
diretor da Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários 
(Antaq)

Luciano Lourenço da Silva 
diretor da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT)

Robson Crepaldi 
ouvidor da ANTT

Symone Christine 
de Santana Araújo 
recondução como diretora 
da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP)

Cláudio Jorge 
Martins de Souza 
diretor da ANP

Daniel Maia Vieira 
diretor da ANP

Juliana Oliveira Domingos 
procurador-chefe da 
procuradoria junto ao 
Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade)

Victor Oliveira Fernandes 
conselheiro do Cade

Daniel Meirelles 
Fernandes Pereira 
diretor da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Ana Carolina Argolo 
Nascimento de Castro 
diretora da Agência Nacional 
de Águas (ANA)

Mauricio Abijaodi 
Lopes de Vasconcellos 
diretor da ANA

Sandoval de Araújo 
Feitosa Neto 
diretor-geral da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel)

Helvio Neves Guerra 
recondução como diretor 
da Aneel

Ricardo Lavorato Tili 
diretor da Aneel

Fernando Luiz Mosna 
Ferreira da Silva 
diretor da Aneel

Agnes Maria de Aragão 
da Costa 
diretora da Aneel

João Pedro Barroso 
do Nascimento 
presidente da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM)

Mauro Henrique 
Moreira Souza 
diretor-geral da Agência 
Nacional de Mineração (ANM)

Roger Romão Cabral 
diretor da ANM

Tasso Mendonça Júnior 
recondução diretor da ANM

Jorge Antônio Aquino Lopes 
diretor da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS)

DIVULGAÇÃO/ANTAQ


