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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP
PORTO DE SANTOS
ATA DA 422ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala
de reunião na sede do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Santos –
CAP/SANTOS, situado na Rua Augusto Severo, número sete, décimo terceiro andar, em
Santos, Estado de São Paulo, realizou-se a quadringentésima vigésima segunda Reunião
Plenária Extraordinária do Colegiado. Estiveram presentes os Representantes do Poder
Público: Rossano Reolon, pela SNP; Luiz Fernando Garcia da Silva, pela Autoridade
Portuária; Érica Cristina Santos Carvalho, pela ANVISA; André Minoru Okubo e Rejane
Matias Rodrigues, pelo VIGIAGRO; Omar Silva Júnior, pela Prefeitura de Santos. Os
Representantes da Classe Empresarial: João Batista de Almeida Neto e Marcos Antônio
Leite de Medeiros, pelo SOPESP; Martin Aron, pela ACS; Marlos da Silva Tavares, pela
ABTRA; Regis Gilberto Prunzel; pela ABTP. Os Representantes dos Trabalhadores
Portuários: João de Andrade Marques, pela FNP; e Wagner Moreira Gonçalves, pela
FENCCOVIB. Estiveram ausentes os Conselheiros CMG Daniel Américo Rosa Menezes,
pela Autoridade Marítima e Akiyoshi Omizu, pela Receita Federal, sendo que todos
justificaram suas ausências. Fica registrado ainda, que o Conselheiro Akiyoshi Omizu se
aposentou e que a nomeação de seu sucessor deverá ocorrer ao longo das próximas
semanas. Compareceram também, como convidados permanentes, os Srs. Guilherme da
Costa Silva e Daniel Alves Santos, representando a ANTAQ, e Márcio Calves e Hélio
Marques Azevedo, representantes da Classe Empresarial do CAP e dos Trabalhadores no
CONSAD, respectivamente. Compareceram ainda, como convidados, o Srs. José Alfredo de
Albuquerque e Silva, Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade da CODESP; Jairo
Almeida, representante da Prefeitura do Guarujá; e Carlos Kopittke, representante da ABTL.
Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário-Executivo
Substituto, em virtude das férias do Sr. Jorge Leite dos Santos, Thiago Rodrigues Alves e
apoio do Técnico Portuário Reginaldo Brito de Lima. Em seguida, o Presidente passou ao
item I – ABERTURA. Foi submetida aos Conselheiros a Ata da 421ª Reunião ordinária,
realizada no dia 26 de outubro de 2018, que lida e achada conforme, foi devidamente
assinada pelos presentes. Na sequência, tomaram posse no Conselho de Autoridade
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Portuária de Santos, o representante do Poder Público, indicado pela Autoridade
Portuária, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva (Titular) indicado através da portaria nº
3653, de 13/11/2018, publicada no DOU em 14/11/2018, em substituição ao Sr. José
Alex Botêlho de Oliva; os representantes do Poder Público, indicados pelo Sistema de
Vigilância Agropecuária Internacional - VIGIAGRO, Sr. André Minoru Okubo (Titular) e
Sra. Rejane Matias Rodrigues (Suplente) indicados através da portaria nº 3448, de
29/10/2018, publicada no DOU em 30/10/2018, e o representante dos Trabalhadores
Portuários, indicado pela Federação Nacional dos Conferentes e Consertadores de
Carga e Descarga, Vigias Portuários, Trabalhadores de Bloco, Arrumadores e
Amarradores de Navios nas atividades portuárias - FENCCOVIB, Sr. Wagner Moreira
Gonçalves (Suplente), indicado através da portaria nº 3466, de 30/10/2018, publicada
no DOU em 31/10/2018, em substituição ao Sr. Jansen Wagner Gallo. Aproveitando a
oportunidade, o Colegiado dá as boas-vindas aos novos membros eleitos, desejando
sucesso em suas gestões neste Conselho, e agradece ao ex-Conselheiro Jansen
Wagner Gallo pelos relevantes serviços prestados durante seu mandato neste
Colegiado. Dando sequência a pauta do dia, o Presidente passou ao item II – ORDEM
DO DIA: Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: II.01 –
Operação deflagrada na CODESP e apresentação dos novos diretores empossados.
(Panorama e principais atitudes a serem adotadas). Com a palavra o Presidente do CAP, Sr.
Rossano Reolon, fez uma breve apresentação dos novos diretores da CODESP, destacando
suas experiências profissionais e em seguida passou a palavra para o Sr. Luiz Fernando
Garcia da Silva, Conselheiro do CAP e novo Diretor-Presidente da CODESP, que iniciou sua
explanação expressando sua satisfação em ocupar a presidência da Autoridade Portuária.
Em seguida, ressaltou que cabe à Polícia Federal e à Justiça Federal o julgamento dos fatos
ocorridos anteriormente e que até o próximo dia 31 (trinta e um) de dezembro o foco é
preparar e fortalecer a empresa para que a transição junto ao seu sucessor, a ser designado
pela equipe do Presidente da República eleito, ocorra da melhor forma possível de modo
que os serviços portuários não sofram perdas de continuidade. Concluindo sua explanação
inicial, o Conselheiro Luiz Fernando Garcia informou que a partir do próximo dia 03 (três) de
dezembro todos os processos da CODESP serão informatizados e que a expectativa é que
nas próximas semanas todos os pleitos de arrendatários pendentes na CODESP sejam

97

respondidos formalmente, inclusive os relacionados a autorização de obras e fiscalização de
arrendatários. Com a palavra o Sr. Jose Alfredo De Albuquerque e Silva, novo Diretor de
Relações com o Mercado e Comunidade da CODESP, iniciou sua explanação informando
que está utilizando sua experiência adquirida na Secretaria Nacional de Portos, com o
Programa de Modernização da Gestão Portuária – PMGP, para estabelecer uma nova
organização na Autoridade Portuária e, em seguida realizou uma breve apresentação
demonstrando que foram extintas 1 (uma) superintendência e 4 (quatro) gerências na
Diretoria de Relações com o Mercado e Comunidade – DIREM, destacando que essas
alterações irão gerar uma economia de aproximadamente R$ 3 milhões para a CODESP e
que atualmente, entre os 8 (oito) cargos de gerências e superintendências lotadas na
DIREM, 6 (seis) são ocupados por servidores de carreira da CODESP. Concluindo sua
manifestação, revelou que o PDZ e a Poligonal do Porto de Santos são as prioridades de
sua Diretoria. Na sequência o Presidente do CAP e os Conselheiros do CAP deram as boasvindas aos novos Diretores da CODESP desejando sucesso em suas novas gestões.
Prosseguindo com a reunião o Presidente do CAP, Sr. Rossano Reolon, informou que até o
próximo dia 21 (vinte e um) de dezembro o Plano Mestre do Porto de Santos deve ser
publicado no site do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Ressalta ainda que
após sua publicação a CODESP terá 10 (dez) meses para apresentar o novo Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ do Porto de Santos. Com a palavra o Conselheiro
Luiz Fernando Garcia revelou que há a possibilidade de uma alteração pontual no PDZ de
modo que sejam autorizados novos berços de atracação para a movimentação de
fertilizantes e, após ser alertado pelo Conselheiro João Almeida, revelou que a CODESP já
está adotando as providências para a manutenção da garantia jurídica para os arrendatários
do Porto de Santos. Na sequência o Sr. Daniel Alves, representante da ANTAQ, informou
que a última diretoria da CODESP havia sido uma das que mais receberam autuações da
ANTAQ, ressaltou que espera que nessa transição a relação seja melhorada e destacou a
importância do quadro funcional da CODESP, incluindo seus funcionários e dirigentes, de
entender o real papel da Autoridade Portuária perante a Lei Federal nº 12.815. Com a
palavra o Conselheiro André Okubo perguntou se o trabalho de extinção de
superintendência e fusão de gerências anunciado pelo Sr. José Alfredo havia considerado o
trabalho desenvolvido pela DELOITTE à CODESP, no Programa de Modernização da
Gestão Portuária – PMGP. O Sr. José Alfredo, em resposta, informou que o trabalho foi com
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base no PMGP, sendo que 98% dos processos listados pela referida empresa já estão em
funcionamento na CODESP e se prontificou a apresentar informações sobre o status da
implementação, indicadores e resultados alcançados com o Projeto de Modernização da
Gestão Portuária – PMGP no âmbito da CODESP. Ficou definido pelo Colegiado que a
referida apresentação será pautada para a reunião plenária a ocorrer no próximo mês de
dezembro. II.02 – Adequação do Projeto Ilha Barnabé. Com a palavra o Presidente do CAP,
Sr. Rossano Reolon, apresentou a proposta, elaborada pela Empresa de Planejamento e
Logística S.A. – EPL, do novo píer da Ilha Barnabé em adequação à área STS 13 e ao
projeto de expansão da DP World (atual denominação da EMBRAPORT). Após a
apresentação o Presidente informou único ponto de conflito na Poligonal do Porto de Santos,
processo que está em fase recursal e que será finalizado dentro de mais uns 30 dias, é a
sobreposição entre a área STS 13 e a expansão da DP World, que já havia sido autorizada
pela ANTAQ sem a anuência da extinta Secretaria de Portos da Presidência da República –
SEP/PR. Prosseguindo, salientou a importância do esforço conjunto dos atores envolvidos
para a resolução do problema de modo que o Porto de Santos não fique no prejuízo e
destacou que a SNP realizou recentemente uma reunião sobre o tema com representantes
da ANTAQ, EPL, DP World e CODESP, com convite aberto à Associação Brasileira de
Terminais de Líquidos – ABTL, que não se fez presente na ocasião. Concluindo, ressaltou
que a intenção da SNP é que o processo de regularização das áreas da poligonal, não seja
paralisado, evitando prejuízos à Docas e que nos próximos dias irá encaminhar uma decisão
sobre o assunto às instâncias superiores. Em seguida o Conselheiro Marlos Tavares
externou a preocupação da ABTRA ressaltando que, considerando que há no mercado um
excesso de capacidade para as cargas do segmento do TUP (fato que não foi apresentado
formalmente), não há necessidade eminente de expansão do TUP, destacando que sua
expansão utilizando o espaço do porto público pode modificar a relação econômica e a
competitividade entre os terminais. Na sequência o Sr. Carlos Kopittke, representante da
Associação Brasileira de Terminais de Líquidos – ABTL, informou que para a referida
Associação a expansão dos dois píeres no STS 13 é absolutamente necessária para o
futuro da movimentação de graneis líquidos no Porto de Santos e revelou não concordar que
o aumento eventual de uma área privada dentro do Porto Organizado de Santos possa
impactar no desenvolvimento dos terminais arrendados do Porto Público, principalmente dos
terminais que atendem ao interesse público primário de abastecimento de combustível. O
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Presidente questionou ao Sr. Carlos sobre quem iria arcar com os custos da dragagem na
região em que se pretendia construir os píeres 5 e 6, uma vez que a maré naquela
localidade é praticamente zero, sendo que em resposta cita que a despesa deve ser das
Docas. Por fim o Presidente menciona que a adequação com novo redesenho do píer,
realizado pela EPL, apresenta possibilidade de convivência pacífica entre os dois
“terminais”. Concluindo, pediu para que constasse em ata a existência de um ofício
aprovando o projeto de expansão da EMBRAPORT (antiga denominação da DP World),
endereçado pela presidência da CODESP à EMBRAPORT no ano de 2017. Com a palavra o
Conselheiro Martin Aron, representante da Associação Comercial de Santos, sugeriu que a
ANTAQ fosse convidada para informar os motivos e critérios técnicos utilizados para
aprovação do projeto de expansão da DP World sem a anuência da extinta SEP/PR. Após
breves debates sobre o tema, ficou definido que o Conselheiro e Diretor-Presidente da
CODESP, Sr. Luiz Fernando Garcia, irá intermediar convite para que o Sr. Alber Furtado
apresente na próxima reunião plenária do CAP, a ocorrer no dia 23/11/2018, informações
sobre o processo de adequação do Projeto da Ilha Barnabé (expansão da DP World), bem
como os motivos considerados para a aceitação do referido projeto por parte da ANTAQ.
Ficou definido ainda que caso não seja possível que a referida apresentação ocorra na
próxima reunião do CAP o assunto será pautado para a reunião plenária de dezembro. Na
sequência o Presidente do CAP, Sr. Rossano Reolon, lembrou que a SNP permanece
envidando esforços para equacionar o conflito da melhor forma possível de modo a tentar
compatibilizar os dois projetos de expansão e solicitou que o link contendo a apresentação
ora exibida seja encaminhado aos membros do CAP juntamente com a ata para que os
mesmos tomem conhecimento do assunto. II.03 – Informação da classe empresarial dos
Operadores Portuários do Estado de São Paulo, face aos fatos anunciados pela PF e MP
envolvendo a CODESP que ingressará no judiciário solicitando a reversão do último
aumento tarifário. Relator João Almeida. Com a palavra o Conselheiro João Almeida,
representante do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo – SOPESP,
realizou uma breve explanação sobre o assunto destacando que o SOPESP está levantando
a documentação necessária e estruturando o melhor modo de atuação junto ao poder
judiciário. Na sequência o Sr. José Alfredo de Albuquerque e Silva, Diretor de Relações com
o Mercado e Comunidade da CODESP, prestou informações sobre os fatores considerados
pela ANTAQ para a concessão do último aumento tarifário e, após breves debates sobre o
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tema, ficou definido pelo Colegiado que o Sr. José Alfredo, juntamente com a equipe técnica
da CODESP, irá realizar durante a reunião plenária do próximo mês de dezembro uma
apresentação sobre a Estrutura Tarifária Padronizada das Administrações Portuárias e
Procedimentos para Reajuste e Revisão de Tarifas em estudo pela ANTAQ. Na sequência, o
Presidente passou ao item III – OUTROS ASSUNTOS, onde foram registradas as seguintes
manifestações: a) Obras da Avenida Perimetral da Margem Direita do Porto de Santos, entre
o canal 4 (Macuco) e a Ponta da Praia. Com relação ao assunto, após o Conselheiro João
Almeida externar sua preocupação com a paralisação das obras por parte da construtora
CAPPELLANO LTDA., os Srs. Luiz Fernando Garcia e José Alfredo, novos diretores da
CODESP, informaram que internamente já estão adotando as devidas providências. b)
Informações sobre o Conselho de Administração da CODESP – CONSAD. Com a palavra o
Sr. Márcio Calves, representante da classe empresarial do CAP no CONSAD, comunicou
que o Sr. Hélio Marques Azevedo, tomou posse como novo representante dos trabalhadores
no referido Conselho, em substituição ao Sr. João de Andrade, e em seguida prestou as
seguintes informações: I) Transferência da apresentação do Consórcio Indra VTMIS para a
547ª Reunião Extraordinária do CONSAD, a ocorrer no dia 22/11/2018; e II) Aprovação da
abertura da concorrência para elaboração do projeto básico e executivo das obras de
acesso à nova entrada de Santos e ao Porto. Com a palavra o Conselheiro Marlos Tavares
solicitou que nas próximas reuniões o Sr. Márcio Calves preste informações sobre como as
instalações portuárias localizadas nas proximidades das obras terão sua acessibilidade
afetada. Em seguida o Presidente do CAP, Sr. Rossano Reolon, informou que o Dr. Ogarito
Linhares, Diretor de Outorgas Portuárias da Secretaria Nacional de Portos – SNP e novo
Presidente do CONSAD, não pôde comparecer na última reunião do referido Colegiado
devido sua designação estar em andamento junto aos órgãos responsáveis e informou que
tão logo isso ocorra ele será apresentado neste CAP e estará presente nas reuniões do
CONSAD. c) Aposentadoria do Conselheiro Akiyoshi Omizu, representante da Receita
Federal do Brasil. Após manifestação do Sr. Daniel Alves e do Presidente do CAP, Sr.
Rossano Reolon, o Colegiado registrou seu agradecimento aos relevantes serviços
prestados pelo Conselheiro Akiyoshi Omizu, solicitando que na reunião plenária do próximo
mês de dezembro seja entregue uma placa em homenagem ao Conselheiro, diante dos seus
excelentes trabalhos realizados em quanto membro do Conselho. Não havendo outras
manifestações, o Presidente informou que por motivos de compromissos profissionais
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inadiáveis estará impossibilitado de participar da próxima reunião plenária, que deverá ser
presidida pelo representante suplente da SNP neste CAP, Sr. Felipe Ozório Monteiro da
Gama, e passou ao item IV – ENCERRAMENTO, onde agradeceu a todos pela presença,
fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 23 de novembro de 2018, às
09h00min, na Sala de reuniões na Sede do CAP, determinando a lavratura da presente Ata.
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