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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP
PORTO DE SANTOS
ATA DA 368ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e
trinta minutos, na sala de reuniões da 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 tricentésima
sexagésima oitava Reunião Plenária Ordinária do Conselho de Autoridade Portuária.
Havendo número legal, foi iniciada a reunião onde foram apreciadas as matérias
contidas no item I – ABERTURA, onde o Sr. Antonio Maurício Ferreira Netto fez a
leitura da Decisão da Diretoria Executiva da CODESP nº 119.2014, de 09/04/2014,
que indicou o Sr. Jorge Leite dos Santos para exercer o cargo de Secretário
Executivo a fim de dar apoio administrativo às reuniões e trabalhos do Conselho de
Autoridade Portuária - CAP, de acordo com o Inciso XIII, § 1º, artigo 17ª da Lei
12.815/2013, bem como, o item (ii), artigo 7ª da Portaria SEP nº 244, de 26/11/2013.
Ato contínuo foi iniciado o procedimento de posse dos Membros do Conselho
indicados através das Portarias nº 77, de 21/03/2014 e nº 145 – artigo 2º, de
07/05/2014, do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Chefe Interino, da
Secretaria de Portos da Presidência da República, bem como, do Ofício Circular
nº 532/2014/GM/SEP-PR, de 24/03/2014. Depois de cumpridas todas as
formalidades do ato os indicados foram considerados empossados conforme relação
a seguir: I – Representantes do Poder Público: Antonio Maurício Ferreira Netto
(titular) e Eduardo Nina Pinheiro Perez (suplente), pela Secretaria de Portos da
Presidência da República (SEP/PR); Daniel Gustavo Braz Rocha (titular), pelo
Sistema de Vigilância Internacional (Vigiagro); James Batista (suplente), pela
Autoriadade Marítima; Angelino Caputo e Oliveira (titular) e Paulino Moreira da Silva
Vicente (suplente), pela Administração do Porto; João Henrique Poiani (titular), pelo
Estado; José Eduardo Lopes (titular) e José Ribamar Belizário Brandão (suplente),
pelo Município; II – Representantes da Classe Empresarial: Antônio Carlos Duarte
Sepúlveda (titular) e José Edgard Laborde Gomes (suplente), pelos titulares de
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arrendamentos de instalações portuárias no porto organizado indicados pela
Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados – ABTRA; Henry
Robinson (titular) e José Di Bella Filho (suplente), pelos titulares de arrendamentos
de instalações portuárias no porto organizado indicados pela Associação Brasileira
de Terminais Portuários – ABTP; Flávio Eduardo Pinto Rodrigues (titular) e
Querginaldo Alves de Camargo (suplente), pelos representantes dos operadores
portuários indicados pelo Sindicato dos Operadores Portuários do Porto; e, Martin
Alexandre Aron (titular) e Carlos Eduardo Bueno Magano (suplente), pelos
representantes dos usuários indicados pela Associação Comercial da localidade do
Porto

e

pela

Associação

de

Comércio

Exterior

do

Brasil

–

AEB;

III – Representantes dos Trabalhadores Portuários: Rodnei Oliveira da Silva
(titular) e João Carlos de Oliveira Ribeiro (suplente), pelos representantes dos
trabalhadores portuários avulsos do porto indicados pela Federação Nacional de
Estiva – FNE; Marco Antonio Tadeu Deniz Sanches (titular) e Jozimar Bezerra de
Menezes (suplente), pelos representantes dos trabalhadores portuários avulsos do
porto indicados pela Federação Nacional dos Conferentes de Carga e Descarga,
Vigias Portuários, Trabalhadores de Bloco, Arrumadores e Amarradores de Navios
nas atividades portuárias – FENCCOVIB; e, Guilherme do Amaral Távora e Robson
Apolinário (titulares) e Everandy Cirino dos Santos e Pedro Luiz Pacheco
(suplentes), pelos demais trabalhadores portuários locais indicados pela Federação
Nacional dos Portuários – FNP. Fica registrado que os Conselheiros indicados a
seguir não compareceram à reunião, sendo que suas posses serão realizadas em
data a ser agendada: Patrícia Pereira da Silva de Freitas (titular) e Carina Mayumi
Yamashita (suplente), pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);
Adriano Perrelli Pestana de Castro (suplente), pelo Sistema de Vigilância
Internacional (Vigiagro); Cleiton Alves dos Santos João Simões (titular) e Akioshi
Omizu (suplente), pela Secretaria da Receira Federal; Ricardo Fernandes Gomes
(titular), pela Autoridade Marítima e Tércio dos Reis Lima Carvalho (suplente), pelo
Estado. Em seguida, o Presidente empossado agradeceu aos membros que
encerraram sua gestão neste Colegiado pelos serviços prestados, desejando
sucesso em suas atividades. Na sequência, foram feitas as apresentações formais
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dos novos integrantes, tendo os mesmos recebidos os votos de boas vindas do novo
Presidente do Conselho. Prosseguindo, o Presidente propôs ao Colegiado que as
reuniões sejam gravadas em áudio, a fim de dar maiores subsídios à secretaria para
confecções das Atas. Colocada em votação, o Colegiado aprovou por unanimidade
a proposta. Na sequência, passou para as Comunicações do Presidente, onde foi
passada a palavra ao Sr. Bechara Abdalla Pestana Neves, que presidiu as reuniões
366ª e 367ª do Conselho de Autoridade Portuária, para que fossem lidas e
aprovadas as Atas das referidas reuniões. Continuando, o Sr. Bechara Abdalla
Pestana Neves agradeceu aos membros que participaram de sua gestão enquanto
Presidente, desejando sucesso ao novo Presidente do Colegiado em sua nova
função. Por fim, o Presidente empossado, Sr. Antônio Mauricio, entregou ao Sr.
Bechara Abdalla Pestana Neves diploma contendo agradecimentos pelos serviços
prestados enquanto Presidente deste Colegiado. Prosseguindo, o Presidente
passou ao Item II – ORDEM DO DIA, onde os assuntos receberam as seguintes
manifestações: II.01 – Apresentação da minuta do novo regimento interno do
Conselho de Autoridade Portuária - CAP, de acordo com a Portaria 244 da SEP/PR,
de 26/11/2014, em seu artigo 10º. O Colegiado solicita à Secretaria Executiva do
Conselho de Autoridade Portuária - CAP, que seja enviado para todos os
Conselheiros cópia do Regimento interno antigo e da minuta do novo Regimento
Interno, a fim de que a matéria seja melhor analisada. Solicita ainda, que todas as
sugestões a serem apresentadas pelos Conselheiros sejam encaminhadas ao
Secretario Executivo até o dia 16/06/2014, para que sejam incluídas na pauta da
próxima reunião, onde serão apreciadas pelo Conselho. II.02 – Deliberar sobre o
calendário de reuniões para o ano de 2014. O Conselho de Autoridade Portuária
transfere a apreciação deste assunto para próxima reunião. Em seguida, o
Presidente passou ao item III – ASSUNTOS GERAIS, onde os assuntos receberam
as seguintes manifestações: III.01 – Apresentação das atribuições do CAP
(apresentação institucional da SEP). O Conselheiro suplente, Sr. Eduardo Nina
Pereira Perez,

indicado pela Secretaria Especial de Portos - SEP, fez uma

explanação sobre o referido assunto, em seguida, o Colegiado agradeceu o
Conselheiro pelas informações prestadas. III.02 – Apresentação do Porto, pela
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Administração Portuária. Com a palavra o Presidente da Codesp fez um breve relato
sobre o assunto, em seguida, o Conselho agradeceu o Sr. Angelino Caputo e
Oliveira pelas informações prestadas, e, com referência ao item relatado pelo Sr.
Angelino, sobre os estudos para modernização dos processos portuários a serem
realizados pela empresa Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., o
Conselheiro Henry Robinson propôs que o tema faça parte das pautas deste
Colegiado, demonstrando a sua evolução. Colocada em votação, a proposta foi
acolhida por unanimidade pelo Conselho. A seguir, o Presidente passou ao item
IV – OUTROS ASSUNTOS, onde solicitou a manifestação dos Representantes da
Classe Empresarial, quanto a indicação de seu representante no Conselho de
Administração da Codesp, enfatizando que a mesma só poderá ocorrer após a
publicação no Diário Oficial da União – D.O.U., do extrato da ata de constituição do
CAP, conforme Portaria 244 da SEP/PR, artigo nº 8, parágrafo 2º. O Grupo de
Representantes da Classe Empresarial informou que o nome do seu representante
no Conselho de Administração da Codesp será apresentado na próxima reunião. Na
sequência, os Representantes dos Trabalhadores Portuários se manifestaram
informando que o nome de seu representante no Conselho de Administração da
Codesp já foi enviado a Secretaria Executiva do CAP. Com a palavra, o Secretario
Executivo informou aos Representantes dos Trabalhadores Portuários que seria
necessário o envio de novo ofício endereçado ao Presidente do Colegiado, com data
posterior a publicação no Diário Oficial da União – D.O.U., do extrato da ata de
constituição do CAP, conforme Portaria 244 SEP/PR, artigo nº 8, parágrafo 2º. Na
sequência, a pedido do Colegiado, o Conselheiro Paulino Moreira da Silva Vicente,
fez uma explanação sobre a situação atual dos serviços de dragagem no Porto de
Santos, onde após sua explanação ocorreram vários debates sobre o tema. Em
seguida, o Conselheiro Antônio Carlos Duarte Sepúlveda, propôs ao Conselho, que
os serviços referentes à dragagem no Porto de Santos, devido a sua importância,
seja tema permanente nas reuniões do Colegiado. Colocada em votação, o
Colegiado aprovou por unanimidade a proposta. Ainda sobre o assunto, o
Conselheiro

Henry

Robinson

enfatizou

a

importância

do

tema

discutido

anteriormente e solicitou ao Colegiado a criação do primeiro grupo de trabalho para
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acompanhamento dos serviços sobre dragagem no Porto. O Colegiado acolheu a
proposta do Conselheiro, sendo que, ficou decidido que o Secretario Executivo
agendará reunião na sede do Conselho de Autoridade Portuária com as presenças
dos Representantes da Classe Empresarial, Representantes dos Trabalhadores
Portuários e Representante da Autoridade Portuária, a fim de constituir o referido
Grupo de Trabalho. Continuando, o Conselheiro Henry Robinson sugeriu que, em
caráter permanente ou não, os seguintes temas fizessem parte da pauta deste
Colegiado nas próximas reuniões: a) acompanhamento do status das obras que
estão em execução ou em planejamento, inclusive das obras da perimetral das
margens direita e esquerda; b) criação de um píer para a manutenção de
embarcações no Porto de Santos; c) situação atual do fornecimento de energia
elétrica ao Porto de Santos; d) desenvolvimento do projeto da área de
estacionamento de caminhões, bem como a utilização e destinação da área;
e) acompanhamento do Sistema de Gestão de Tráfego de Caminhões – SGTC e do
planejamento da SEP para o período de safra; f) interrupções ao tráfego aquaviário
do Porto geradas pela eventual construção do túnel submersso entre os municípios
de Santos e Guarujá; e g) avaliação do CAP à recomendação emitida pelo TCU a
respeito do PDZ. A seguir, o Conselheiro Carlos Eduardo Bueno Magano,
Coordenador do Grupo de Trabalho Econômico e Financeiro, que analisa os
assuntos referentes ao Orçamento, Defesa da Concorrência, Tarifas Portuárias e
Investimentos, sugeriu que o referido Grupo permaneça em sua atividade. Na
sequência, com a palavra, o Conselheiro Guilherme do Amaral Távora, sugeriu que
o Conselho de Autoridade Portuária – CAP continue se posicionando em prol da
solução de eventuais conflitos referentes à relação capital e trabalho existente no
Porto de Santos. Em seguida, o Conselheiro Eduardo Lopes sugeriu que este
Colegiado acompanhe as deliberações da Comissão Local de Autoridades no Porto
– CLAPs, com o propósito de colaborar quando houver necessidade. Novamente
com a palavra, o Presidente do Colegiado destacou o valor estratégico dos Centros
de Treinamento Profissional – CENEP. Não havendo outras manifestações, o
Presidente passou ao item V – ENCERRAMENTO, fixando a data da próxima
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reunião ordinária para o dia 26 de junho de 2014, às 14h30min, em Santos,
determinando a lavratura da presente Ata.
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