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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP
PORTO DE SANTOS
ATA DA 427ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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 sétima Reunião Plenária ordinária do
Colegiado. Estiveram presentes os Representantes do Poder Público: Rossano Reolon, pela
SNPTA; CMG Daniel Américo Rosa Menezes, pela Autoridade Marítima; Reinaldo Augusto
Angelini, pela Receita Federal; Érica Cristina Santos Carvalho, pela ANVISA; André Minoru
Okubo, pela VIGIAGRO/MAPA; e Alexandre Trombelli, pela Prefeitura de Guarujá. Os
Representantes da Classe Empresarial: Marlos da Silva Tavares, pela ABTRA; João Batista
de Almeida Neto, pelo SOPESP; e Regis Gilberto Prunzel, pela ABTP. O Conselheiro Eliezer
Giroux não compareceu à reunião, justificando sua ausência. Os Representantes dos
Trabalhadores Portuários: José Cavalcanti Pessoa e Wagner Moreira Gonçalves, pela
FENCCOVIB; e João de Andrade Marques e Robson Gama dos Santos, pela FNP. Esteve
ausente o representante da ACS, Sr. Martin Aron, que justificou sua ausência. Compareceram
também, como convidados permanentes, os Srs. Daniel Alves e Adilson Momose,
representando a ANTAQ; Márcio Calves, representante da Classe Empresarial do CAP, no
CONSAD; Marcos Eduardo de Santis, representante da ATP; Miguel J. Sealy, representante
da ABTL; e José Eduardo Lopes. Compareceram ainda, como convidados, o Sr. José Edgard
Laborde Gomes, da ABTRA; o CC Carlos Augusto do Couto Júnior, da Autoridade Marítima; os
Srs. Carlos Alberto de Souza Filho e Viriato do Nascimento Geraldes, da Praticagem de
Santos; Leonardo Ribeiro, da Ecoporto; e os Srs. Sandoval do Nascimento Soares, Adilson
Luiz Gonçalves e Valter Leite Santana, da Prefeitura Municipal de Santos. Estiveram
presentes, também, como convidados, os membros da nova diretoria da Codesp, Sr. Casemiro
Tércio dos Reis Lima, Diretor-Presidente; o Sr. Marcelo Ribeiro de Souza, Diretor de
Operações Logísticas e a Sra. Jennyfer Tsai, Diretora de Engenharia; também esteve presente
o

Sr. Fernando Henrique Passos Biral, Assessor do Diretor-Presidente. Havendo número

legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário Executivo, Jorge Leite dos Santos, e
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apoio do encarregado Thiago Rodrigues Alves, e dos Técnicos Portuários Reginaldo Brito de
Lima e José Carlos Lopes Costa. Em seguida, o Presidente passou ao item I – ABERTURA.
Foi submetida aos Conselheiros a Ata da 426ª Reunião ordinária, que lida e achada conforme,
foi devidamente assinada pelos presentes. Dando sequência a pauta do dia, o Presidente
passou ao item II – ORDEM DO DIA: Os assuntos apreciados receberam as seguintes
manifestações: II.01 – Ofício CENEP nº 031.2019, de 13/03/2019, por meio do qual solicita ao
CAP, a homologação da indicação do Sr. Sandoval do Nascimento Soares como representante
titular do Município de Santos e Presidente do Conselho Curador, bem como do Sr. Frederico
Daguer Abdalla como seu suplente, para a Fundação CENEP. O Conselho homologou a
referida indicação, sendo que para o assunto foi emitida a Resolução CAP nº 003.2019. Em
seguida solicitou ao CENEP que realize apresentação do planejamento estratégico dos
trabalhos realizados pela Fundação na próxima reunião deste Colegiado. II.02 – Relatórios das
reuniões da CAT/Agenda Positiva/2019, de 27/02 e de 15/03/2019. O Colegiado registra que
tomou conhecimento e aprovou os termos contidos nos referidos relatórios. Com relação ao
tema “Ligação Seca” informamos que o assunto foi retirado de pauta tendo em vista que a
ECOVIAS não disponibilizou as informações solicitadas por meio do ofício CAP nº 10.2019.
Presente na reunião o Sr. Leonardo Ribeiro, representante da ECOVIAS, protocolou o referido
material que será encaminhado ao Coordenador da CAT. Na sequência, o Presidente passou
ao item III - ASSUNTOS GERAIS, onde foram registradas as seguintes manifestações:
III.01 – Assuntos incluídos na pauta pelo Conselheiro João de Almeida. a) Solicita à CODESP
informar a situação atual do Plano Mestre, bem como do PDZ. O Presidente da CODESP
informou que o Plano Mestre foi publicado dia 15 de março de 2019, sendo que a Codesp tem
10 meses, a partir desta data, para elaborar o PDZ do Porto de Santos, enfatizando que a nova
Diretoria envidara esforços para entregar com antecedência ao prazo estipulado. O Presidente
do CAP informou que o referido Plano foi retirado do ar pelo MInfra e será republicado na
próxima semana; b) Informar a situação atual das obras da malha ferroviária da margem direita
especialmente viaduto de acesso a Libra e linhas férreas naquela região e também como está
a situação da perimetral da margem esquerda.

Foi informado que as obras estão em

andamento; c) Informar a situação atual do projeto executivo do viaduto de acesso ao porto
partindo da Via Anchieta. O Conselheiro João Almeida reiterou seu registro realizado na última
reunião, referente ao risco que os terminais instalados na Av Marginal da Anchieta estão
correndo quanto a perderem uma faixa de acesso junto aos terminais devido as obras da
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entrada da cidade pela Ecovias, e que não terão mais esta área de recuo para receberem os
caminhões na entrada dos terminais e que isto causará grandes congestionamentos na região,
além disto a situação do trafego naquela região traz grandes riscos de segurança
principalmente para os ciclistas já tendo acontecido acidentes fatais e que qualquer faixa para
ciclistas deveria ser transferida para a SP 050 na via de acesso ao Jardim Piratininga;
d) Solicita à CODESP Informar a situação atual do processo licitatório do VTMIS. O Presidente
Casemiro Tércio informou que foi medido apenas cerca de 30% dos serviços referente ao
Contrato celebrado com a Empresa INDRA. A nova Diretoria agendará reunião com a
Praticagem para iniciar a modelagem para o novo endereçamento da solução ora contratada;
e) Solicita informar como a CODESP pretende lidar com a nova situação colocada pela
praticagem de Santos sobre o risco de interromperem a operação do redraft. O Conselheiro
João Almeida registrou seu entendimento da importância do tema para o Porto de Santos,
recomendando que o mesmo seja amplamente discutido. O Presidente da CODESP, Casemiro
Tércio, informou que este tema está na pauta de prioridades da nova diretoria; f) Solicita à
CODESP informar qual o seu plano estratégico e financeiro para a gestão dos próximos 02
anos. O Presidente Casemiro Tércio informou que a Companhia conta hoje com 1.300
funcionários diretos e 900 indiretos. O plano da Diretoria-Executiva é reduzir em cerca de 50%
esse total nos próximos dois anos, dado que muitos funcionários já estão em idade de se
aposentar além de os terceirizados apresentarem uma estrutura demasiadamente inchada. A
busca do equilíbrio financeiro da Companhia virá de uma série de ações em definição. Entre
elas, a concessão à iniciativa privada de serviços tradicionalmente realizados direta ou
indiretamente pela Companhia, mas que apresentam problemas e geram custos elevados.
Enfatizou ainda, que o objetivo final é a melhoria da margem EBITDA da empresa com vista a
retomar a capacidade de investimento; g) Solicita convidar o presidente da Praticagem para
informar situação atual da praticagem com relação a manutenção do redraft e avaliar algum
termo de operação conjunta com a CODESP se for o caso. O Presidente da Praticagem fez um
breve relato sobre o tema, demonstrando sua preocupação, tendo em vista a possibilidade de
perda de calado operacional, a partir de 01/05/2019. Em seguida, o Presidente do Colegiado,
Rossano Reolon, enfatizou que a participação em conjunto é primordial para o sucesso dos
trabalhos, a fim de evitar que tal situação venha a ocorrer, solicitando que o tema seja
encaminhado para discussão na Comissão de Agenda Temática do CAP – CAT. O
Conselheiro Marlos da Silva Tavares, frisou a necessidade que se tome conta da perfomance
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do porto de Santos para uma melhor eficiência no canal de navegação. A seguir, o Conselheiro
João de Almeida indagou como pretende ser organizada a referida questão entre Praticagem e
Codesp a partir de 1/5/2019, tendo em vista a possibilidade de perda de calado operacional.
Com a palavra, o Presidente da Praticagem respondeu que em seu entendimento o redraft
deveria continuar sendo operado como ocorre atualmente, e disse ter uma proposta a ser
tratada com a Codesp, em data a ser agendada. Aproveitou a oportunidade e convidou a nova
diretoria da CODESP para conhecer as instalações da Praticagem. Em seguida, o Presidente
Casemiro Tercio, realizou suas considerações finais, prestando as seguintes informações: 1) A
nova Diretoria está atenta aos temas relativos ao meio ambiente, inclusive as providências
relativas a Licença de Operação junto ao IBAMA; 2) Relativamente a área de TI, informou que
o Parque Tecnológico e o nível de segurança de informações da Autoridade Portuária serão
revistos; 3) Quanto ao TAC formalizado entre a CODESP e o Ministério Público Estadual,
informou que a nova Diretoria está buscando a solução mais viável para o erário público, a fim
de que não ocorra o desperdício de dinheiro público; 4) Informou que a Usina de Itatinga é
outra estrutura que a Diretoria pretende desativar ou conceder a iniciativa privada, após os
devidos estudos sobre a viabilidade em manter aquela Usina, tendo em vista que atualmente
ela dá prejuízos operacional; 5) Informou que a ANTAQ aprovou ontem o processo de
unificação tarifária para os portos brasileiros, e, em breve, o tema será amplamente detalhado
para discussão no CAP. A ideia é construir juntos uma relação comercial institucional
colocando o porto no devido patamar, tendo transparência nas relações comerciais, bem como
nas relações de capital e trabalho; 6) Registrou que a nova Diretoria irá preparar a empresa
para abertura de capital. Ao final, o Presidente do CAP, agradeceu o Sr. Casemiro Tércio
pelas informações prestadas, solicitando que o tema referente ao TAC seja acompanhado pela
Comissão de Agenda Temática do CAP – CAT, para avaliar oportunamente o eventual convite
ao Promotor Daury de Paula, para debater sobre o tema. Registrou ainda, que este Colegiado
também se empenhou para tentar uma solução referente a ação judicial entre EMBRAPORT X
CODESP, em questão da dragagem de berço. O Representante da ATP registrou que o tema
já está sendo tratado com mais ênfase com a nova Diretoria. III.02 – Relato sobre a discussão
do tema Dragagem, ocorrida em reunião realizada no dia 27/03/2019, na Sede da SNPTA, em
atendimento a Carta CAP nº 009.2019. Devido não ter ocorridos avanços na reunião realizada
no dia 27/03/2019 na sede da SNPTA, o Colegiado solicitou que os representantes da CAT
apresentem informações atualizadas sobre o tema na próxima reunião deste Colegiado.
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III.03 – Apresentação sobre a reestruturação da ANVISA. Relatora do Tema: Erica Cristina; A
Conselheira Érica Cristina Santos Carvalho realizou breve apresentação sobre a restruturação
da ANVISA, sendo que ao final o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas
solicitando

que

mídia

contendo

a

referida

apresentação

seja

anexada

à

ata.

III.04 – Apresentação dos treinamentos realizados pela Fundação CENEP em 2018. Relator do
Tema: Caio Teissiere Moretti da Silva; Compareceu à reunião, o Sr. Caio Teissiere Moretti da
Silva, Diretor-Presidente do CENEP, que realizou breve apresentação sobre os treinamentos
realizados pela Fundação CENEP em 2018, sendo que ao final o Colegiado agradeceu pelas
informações prestadas solicitando que mídia contendo a referida apresentação seja anexada à
ata. III.05 – Carta CEO-123/19, da Brasil Terminal Portuário – BTP encaminhando em anexo
ofício Conjunto SOPESP/ABTL – 048/2019 para a ARTESP, relativos ao Projeto de Ligação
Seca entre as Margens do Porto de Santos; O Colegiado registra que tomou conhecimento.
III.06 – Ofício nº 15/19 – G.R., da Universidade Santa Cecília, solicitando a participação nas
reuniões do CAP/Santos, na condição de ouvinte, do Prof. Me. Eng. Civil Adilson Luiz
Gonçalves, como representante do Núcleo de Estudos Portuários, Marítimos e Territoriais –
NEPOMT da instituição; O Presidente do CAP solicitou que o assunto seja encaminhado à
CAT a fim de ser elaborado parecer para ser apresentado na próxima reunião. III.07 - Cartas
CAP expedidas relativas a 426ª Reunião do CAP/Santos, para conhecimento; O Colegiado
registra que tomou conhecimento. III.08 - Informações dos componentes do CONSAD
indicados pelo CAP. O Presidente do CAP passou a palavra ao Sr. Márcio Calves, que prestou
as seguintes informações, relativas a última Reunião do CONSAD realizada no dia 25/03/2019:
a) O CONSAD aprovou a nova estrutura organizacional da CODESP, que seria apresentada
na corrente reunião deste CAP mas, tendo em vista o avançar da hora, a apresentação foi
transferida para a próxima reunião; b) Foi retirado de pauta a conclusão do plano de negócios
de 2018 para que aquele Colegiado realize uma análise mais profunda sobre o tema; c) Em
reunião extraordinária, foi eleito o Sr. Marcelo Ribeiro, para a Diretoria de Operações. Em
seguida, o Presidente passou ao item IV - OUTROS ASSUNTOS, onde foram registradas as
seguintes manifestações: O Conselheiro Marlos da Silva Tavares, reiterou seu registro contido
na ata da 425ª Reunião, de que as obras da nova entrada de Santos, irão afetar e alterar o
fluxo da Via “Marginal”, onde estão situadas diversos Terminais que tem suas atividades
naquela Via há mais de 20 anos. As empresas têm destacado, os diversos riscos das
intervenções que já começaram, bem como, conforme contidas em seu Projeto Executivo, e
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também, a falta de estudos prévios de fluxo de veículos para aquela Via. Há risco direto e
indiscutível de consequente desemprego de milhares de funcionários. Além disso, existem
informações, a serem confirmadas, da ocorrência de dois acidentes graves, dois
atropelamentos recentes, durante as obras, naquela região, um sendo fatal. Atualizou
relatando que recebeu informações recentes da ocorrência do terceiro acidente. Não havendo
outras manifestações, o Presidente passou ao item V – ENCERRAMENTO, onde agradeceu a
todos pela presença, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 26 de abril de
2019, às 09h00min, na Sala de reuniões na Sede do CAP, determinando a lavratura da
presente Ata.

Rossano Reolon
PRESIDENTE

Reinaldo Augusto Angelini
CONSELHEIRO

CMG Daniel Américo Rosa Menezes
CONSELHEIRO

André Minoru Okubo
CONSELHEIRO

Érica Cristina Santos Carvalho
CONSELHEIRA

Alexandre Trombelli
CONSELHEIRO

João Batista de Almeida Neto
CONSELHEIRO

Marlos da Silva Tavares
CONSELHEIRO

Regis Gilberto Prunzel
CONSELHEIRO

José Cavalcanti Pessoa
CONSELHEIRO

João de Andrade Marques
CONSELHEIRO

Robson Gama dos Santos
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO-EXECUTIVO

______________________________________________________________________________________
Rua Augusto Severo, 7, 13º andar
CEP 11010-919 – Santos – SP
capsantos@portodesantos.com.br

