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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP
PORTO DE SANTOS
ATA DA 412ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, na Casa
de Visita de Itatinga, em Bertioga, reuniu-se em caráter ordinário, o Conselho de Autoridade
Portuária, onde foi realizada a quadringentésima décima segunda Reunião Plenária
Ordinária do Colegiado. Estiveram presentes os Representantes do Poder Público:
Rossano Reolon, pela SNP; José Alex Botêlho de Oliva, pela Autoridade Portuária; CMG
Alberto José Pinheiro de Carvalho, pela Autoridade Marítima; Érica Cristina Santos Carvalho,
pela ANVISA; André Minoru Okubo, pelo MAPA; Ricardo Strangis Cumino, pelo Governo do
Estado; e Gilberto Benzi, pelo Município de Guarujá. Os Representantes da Classe
Empresarial: Eliézer da Costa Giroux e Regis Gilberto Prunzel, pela ABTP; Marlos da Silva
Tavares, pela ABTRA; João Batista de Almeida Neto e Marcos Antônio Leite de Medeiros,
pelo SOPESP, e Martin Aron, pela Associação Comercial de Santos. Os Representantes
dos Trabalhadores Portuários: Guilherme do Amaral Távora e João de Andrade Marques,
pela FNP. Estiveram ausentes os Conselheiros Cleiton Alves dos Santos João Simões, pela
Receita Federal; Rodnei Oliveira da Silva, representante da FNE e Marco Antônio Tadeu
Deniz Sanchez, pela FENCCOVIB, que justificaram suas ausências. Compareceram ainda,
como convidados permanentes, o Sr. Lucas Fernando Vaquero Roviriego, representante da
ANTAQ e o Sr. Márcio Calves, representante do CAP no Conselho de Administração da
CODESP. Esteve presente ainda, o CMG Daniel Rosa Menezes, que assumiu a Capitania
dos Portos do Estado de São Paulo no dia 29/01/2018. Havendo número legal, foram
abertos os trabalhos, tendo como Secretário-Executivo Jorge Leite dos Santos e apoio do
técnico portuário Reginaldo Brito de Lima. Em seguida, o Presidente passou ao item
I – ABERTURA, onde foi submetida aos Conselheiros a Ata da 411ª Reunião, realizada no
dia 13 de dezembro de 2017, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos
presentes. Na sequência, tomou posse no Conselho de Autoridade Portuária de Santos, Sr.
Marco Antonio Leite de Medeiros (Suplente), indicado através da portaria nº 40, de
22/01/2018, publicada no DOU em 23/01/2018, do Ministro de Estado dos Transportes,
Portos e Aviação Civil, em substituição ao Sr. Luiz Cláudio de Araújo Simões (Suplente),
dispensado através da portaria nº 39, de 22/01/2018, Ato contínuo o eleito assinou seu
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respectivo Termo de Posse. Em seguida, o Conselho de Autoridade Portuária deixa
registrado seus agradecimentos ao Sr. Luiz Cláudio de Araújo Simões, pelo
profissionalismo e dedicação enquanto Membro deste Colegiado, desejando sucesso em sua
nova atividade. Aproveitando a oportunidade, dá as boas-vindas ao novo membro eleito,
desejando sucesso em sua gestão neste Conselho. Dando sequência a pauta do dia, o
Presidente passou ao item II – ASSUNTOS GERAIS, onde os assuntos apreciados
receberam as seguintes manifestações: II.01 – Carta SUTIC/056.2017, de 11/12/2017, do
Superintendente de Tecnologia da Informação da CODESP, em atendimento à Carta CAP nº
032.2017, de 27/11/2017, por meio da qual solicitou o cronograma do projeto VTMIS. O
Conselho de Autoridade Portuária registra que tomou conhecimento, sendo que o Presidente
do Colegiado indagou que todos os membros receberam o referido material, e, caso
queiram, podem analisar e trazer seus comentários na próxima reunião. Informou ainda, que
no dia 30/01 foi realizada reunião na Codesp com o Presidente Alex Oliva e o Diretor de
Operações Logísticas, Carlos Henrique de Oliveira Poço, onde foi relatado que até o dia
02/02 a SNP receberá a resposta da Codesp com as informações sobre a utilização da verba
de R$ 9 milhões liberada no ano passado, bem como o cronograma de ações a serem
realizadas neste ano. Será informado também, sobre a situação atual das negociações com
o Exército Brasileiro e Autoridade Marítima sobre as áreas que serão necessárias para
instalação das torres do referido projeto. Isto posto, o Presidente do Colegiado ressaltou que
assim que a SNP receber as referidas informações da CODESP, provavelmente será
liberado mais 10 milhões de reais para dar prosseguimento na implantação do projeto
VTMIS, com o cronograma prevendo até o final de 2018, a fim de que todo o sistema esteja
implantado.

II.02 – Cópia do Termo de Acordo – TAC para homologação judicial da ação

civil pública nº 0004665-36.2015.403.6104 da 3ª Vara Federal em Santos. O Presidente do
Colegiado passou a palavra ao Conselheiro Eliezer Giroux, que informou que esse assunto
será encaminhado para ser discutido no grupo de trabalho do CAP, para posteriormente ser
encaminhado à Plenária. II.03 – Carta DIENG-GD/09.2017, de 11/01/2018, referente a
cobrança tarifária “Tabela I”, em atendimento a Carta CAP/022.2017, DE 12/07/2017. O
Conselho de Autoridade Portuária registra que tomou conhecimento e devido à importância
do tema, o Conselheiro Martin Aron solicitou que esse assunto fosse discutido no Grupo de
trabalho do CAP, para posterior encaminhamento à Plenária. Com a palavra, o Presidente do
Colegiado solicitou que seja convidado para participar das discussões sobre o tema, o
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representante da ANTAQ, Sr. Lucas Vaqueiro, presente na reunião, e também um
representante da CODESP. II.04 – Cópia das Cartas CAP nºs 001 e 002.2018, de
02/01/2018, enviadas ao Governador do Estado de São Paulo, referentes a Instrução
Técnica nº 36/2015 do Corpo de Bombeiros e Projetos da entrada da cidade de Santos. O
Conselho de Autoridade Portuária registra que tomou conhecimento e fica no aguardo da
manifestação do Governo do Estado. II.05 - Informações dos componentes do CONSAD
indicados pelo CAP. O Sr. Marcio Calves, representante do CAP no Conselho de
Administração da CODESP, relatou que as informações que serão prestadas serão
apreciadas no CONSAD agendado para o dia 02/02/2018, conforme relacionadas a seguir,:
01) Foi comunicado aos membros do Colegiado que o Conselheiro Eduardo de Castro
encaminhou sua carta de renúncia como membro deste Conselho a partir de 15/12/2017,
enfatizando que tal ato ocorreu em face de ter assumido o Cargo de Secretário Municipal do
Verde e Meio Ambiente de São Paulo, estando assim, por força de Lei, impossibilitado de
exercer as atividades como membro deste Colegiado. 02) MOVIMENTO FÍSICO DO PORTO
DE SANTOS. MOVIMENTAÇÃO TOTAL. O Porto de Santos registrou a movimentação de
10.903.041 t neste mês de novembro, o que representa um novo recorde histórico para esse
mês, ao superar em 10,6% o recorde anterior, registrado em novembro de 2015 (9.855.418
t), e em 40,6% o resultado de novembro do ano passado (7.754.698 t). Foram registradas
401 atracações (+13,3% ante nov/2016), sendo 393 relacionadas a navios de transporte de
graneis, contêineres e carga geral (+11,3%). A quantidade de caminhões que acessaram os
terminais foi de 204.934 unidades (+13,5%). Com esse resultado, a movimentação de cargas
no Porto de Santos nestes primeiros onze meses de 2017 atingiu um total de 119.955.170 t,
superando em 0,02% a movimentação recorde acumulada em todo o ano de 2015 e em
13,8% a movimentação verificada nos onze primeiros meses de 2016 (105.429.113 t),
configurando-se, assim, como a melhor marca para o período de toda a série histórica do
nosso porto. Foram registradas, no período, um total de 4.444 atracações (sendo 4.344
navios cargueiros, +3,0%) e a circulação de 2.376.616 caminhões, alta de 3,8% em relação
ao mesmo período de 2016. 03) DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DOS TRECHOS 1, 2, 3 E
4 DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS – CONTRATO DIPRE/98.2016
CELEBRADO COM A EMPRESA DRAGABRAS SERVIÇOS DE DRAGAGEM LTDA.. Com a
conclusão do trecho 1 do canal de acesso e com a apresentação de planta batimétrica em
19/01/2018, a Codesp encaminhou a citada planta para a apreciação da Capitania dos
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Portos de São Paulo na expectativa de manter o calado operacional do porto em 13,20m.
Em 24/01/2018, foram também encaminhadas àquela Autoridade Marítima as plantas
batimétricas do trecho 4 para apreciação. Na próxima semana a CODESP receberá as
plantas batimétricas do trecho 3 para posterior encaminhamento à Capitania dos Portos.
04) DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO DO PORTO DE
SANTOS – CONTRATO DP/33.2016 CELEBRADO COM A EMPRESA DRATEC
ENGENHARIA LTDA.. As atividades continuam em andamento, sendo que nos últimos 40
dias foram priorizadas as dragagens de berços de atracação de graneis sólidos de soja e
derivados, onde se objetivou alcançar as profundidades do projeto. Relativamente ao
referido Contrato, o Sr. Marcio Calves informou que está pautado na próxima reunião do
CONSAD a aprovação para
05)

LICITAÇÃO

PARA

aditamento por mais seis meses, dos referidos serviços.

CONTRATAÇÃO

DOS

SERVIÇOS

DE

DRAGAGEM

DE

MANUTENÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO DO PORTO DE SANTOS. Informou que a
referida licitação ainda se encontra suspensa por liminar. 06) DRAGAGEM DE
READEQUAÇÃO

DO

CANAL

DE

ACESSO

AO PORTO DE

SANTOS

SOB

A

RESPONSABILIDADE DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVAIÇÃO
CIVIL. O TRF suspendeu a rescisão do contrato de Dragagem do Porto de Santos, devido ao
êxito do recurso interposto contra a rescisão do contrato 02/2016, firmado entre a empresa
EEL Infraestrutura Ltda. e a União. II.06 – Sumário Executivo da Reunião 56ª CLAPs, de
06/12/2017, contendo os pontos de destaque para conhecimento do CAP. O Conselho de
Autoridade Portuária registra que tomou conhecimento. II.07 -

Visita Técnica na Usina

Hidrelétrica de Itatinga. O Conselho de Autoridade Portuária deixa registado que a convite do
Presidente da CODESP e também Conselheiro deste CAP, Sr. Alex Oliva, a presente
reunião ocorreu nas dependências da Usina Hidrelétrica de Itatinga, tendo em vista a
oportunidade de todos os Conselheiros conhecerem suas instalações, demonstrando a
grande importância que tem a Usina para o Porto de Santos. Por fim, agradeceu a CODESP
por todo o suporte técnico e administrativo utilizado para realização dos trabalhos deste
Colegiado, durante a visita técnica nas dependências da referida Usina, bem como toda a
Diretoria da CODESP pelos trabalhos realizados na conservação e manutenção, tendo em
vista o pleno funcionamento da Usina. Na sequência, o Presidente passou ao item
III – OUTROS ASSUNTOS, onde foram realizadas as seguintes manifestações: O
Presidente do Colegiado informou que com referência a Poligonal de Santos, em breve, será
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lançada a Audiência Pública que será realizada em Santos, e, relativamente ao Plano
Mestre, informou que está em fase final de análise pelas equipes técnicas da SNP e Codesp,
sendo que será dado conhecimento muito em breve para Codesp, bem como ao Setor
Portuário, oportunidade em que terão a possibilidade de contribuir sobre o tema. Na
sequência, com a palavra, o CMTE Pinheiro Carvalho, informou que no dia 29/01/2018 foi
realizada a passagem do Comando da Capitania dos Portos, assumida pelo CMTE Daniel
Américo Rosa Menezes, presente na reunião, e aproveitou a oportunidade para se despedir
dos trabalhos realizados durante sua gestão neste Colegiado, enfatizando o grande
aprendizado adquirido durante os trabalhos realizados em parcerias com todos os membros
do CAP, e, se colocou à disposição, caso haja necessidade, para colaborar nos assuntos a
serem apreciados pelo Colegiado. Com a palavra, o Presidente do Colegiado, Sr. Rossano
Reolon, relatou sobre a grande parceria com Autoridade Marítima, enquanto representada
pelo CMTE Pinheiro Carvalho, onde sempre que precisou do auxílio dessa autoridade
Marítima, foi atendido com muita agilidade, a fim de que o problema fosse resolvido da
melhor forma possível. Dando sequência, todos os membros do Colegiado agradeceram ao
CMTE Pinheiro Carvalho pelos serviços prestados durante sua gestão como membro do
CAP, desejando sucesso em seu novo desafio no Rio de Janeiro, e também, deram as boasvindas ao novo Capitão dos Portos, CMTE Daniel Américo Rosa Menezes, desejando
sucesso em sua missão no porto de Santos. A seguir, o Conselheiro e também Presidente
da CODESP, Sr. Alex Oliva, comunicou aos demais membros que no próximo dia
02/02/2018 a Codesp finalizará as comemorações dos 125 anos do Porto de Santos, e
iniciará as festividades dos 126 anos, com a participação do Exmo. Sr. Ministro dos
Transportes, Portos e Aviação Civil, Sr. Mauricio Quintela; onde serão realizados os
seguintes eventos:

a) Cerimônia de inauguração das obras de recuperação e reforço

do cais entre os armazéns 12A ao 23, que permitirão o aprofundamento dos berços de
atracação existentes naquele local para até 15 metros; b) Lançamento do projeto Hidrovia da
Baixada Santista modal logístico que permitirá a movimentação de carga entre os rios da
região e o Porto de Santos, caracterizando-se como um fator importante para o
desenvolvimento da Baixada Santista. Aproveitou a oportunidade para convidar a todos a
participarem dos referidos eventos. Ainda com a palavra, o Sr. Alex Oliva, relatou sobre o
resultado da CODESP em 2017, destacando que o resultado operacional atingiu lucro de
R$ 49.641.546,91, onde foi abatido o prejuízo de R$ 5.209.178,59 em Laguna, sendo que o
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lucro ficou reduzido para R$ 44.432.368,32. Descontado os prejuízos acumulados dos anos
anteriores de R$ 38.190.208,00, o resultado líquido abatido a reserva legal de
R$ 312.108,02. A CODESP encerra o ano de 2017 com o resultado de R$ 5.950,30 no caixa.
Informou ainda, que ocorreram efeitos relevantes que impactaram na receita, tais como:
acordo de processos cíveis R$ 43.261.000,00; processos trabalhistas R$ 24.428.000,00;
operação de descarte dos cilindros R$ 16.000.000,00; pagamento de diferença de cálculos a
favor da empresa Dragabras R$ 18.000.000,00, perfazendo um total de R$ 101.689.000,00.
Não havendo outras manifestações o Presidente passou ao item IV – ENCERRAMENTO,
onde agradeceu a todos pela presença, fixando a data da próxima reunião ordinária para o
dia 23 de fevereiro de 2018, às 09h00min, na Sala de reuniões na Sede do CAP,
determinando a lavratura da presente Ata.
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