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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP
PORTO DE SANTOS
ATA DA 369ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 nona
Reunião Plenária Ordinária do Conselho de Autoridade Portuária, sob a presidência do Sr.
Antônio Mauricio Ferreira Netto. Estiveram presentes os Representantes do Poder
Público: Ricardo Fernandes Gomes, pela Autoriadade Marítima; Cleiton Alves dos Santos
João Simões, pela Receita Federal, Angelino Caputo e Oliveira (titular) e Paulino Moreira
da Silva Vicente (suplente), pela Administração do Porto e José Eduardo Lopes (titular) ,
pelo Município. Os Representantes da Classe Empresarial: Antônio Carlos Duarte
Sepúlveda (titular) e José Edgard Laborde Gomes (suplente), pelos titulares de
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. O
Representante dos Trabalhadores Portuários: Guilherme do Amaral Távora (titular),
pelos demais trabalhadores portuários locais indicados pela Federação Nacional dos
Portuários – FNP. Estiveram ausentes: João Henrique Poiani (titular) e Casemiro Tércio
dos Reis Lima Carvalho (suplente), representantes do Governo do ESTADO, Daniel
Gustavo Braz Rocha (titular) e Adriano Perrelli Pestana de Castro (suplente),
representantes da VIGIAGRO, 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
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portuários avulsos do porto indicados 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. Fica
registrado que os Srs. João Henrique Poiani e Marco Antônio Tadeu Deniz Sanches
justificaram suas ausências através de e-mail enviado à Secretaria Executiva do CAP
(anexo à Ata), sendo que os demais não justificaram suas ausências. Fica registrado
também, que de acordo com o estabelecido pela Portaria nº 244, de 26/11/2013, em seu
artigo 6º - parágrafo 1º, Incisos I e II, compareceu o Representante da ANTAQ, Sr. Daniel
Alves dos Santos, sendo que o representante dos terminais de uso privado que
compartilham o canal de acesso ao porto organizado não compareceu à reunião,
justificando sua falta através da Carta DTO/TA/SANTOS – 7064/2014, de 24/06/2014
(anexa à ata). Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário
Executivo, Jorge Leite dos Santos. Dando início aos trabalhos, o Presidente passou ao item
I – ABERTURA, ficando registrado que os Conselheiros indicados através da Portaria nº
187 da SEP/PR, de 09/06/2014, Sr. Francisco das Chagas Alexandre de Assis (titular) e
Sra. Patrícia Pereira da Silva de Freitas (suplente), pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), não compareceram à reunião, sendo que suas posses serão realizadas
em data a ser agendada. Em seguida, foi submetida aos Conselheiros a Ata da 368ª
Reunião, realizada no dia 09 de maio de 2014, que lida e achada conforme, foi
devidamente assinada pelos presentes. Na sequência, passou às Comunicações do
Presidente, onde informou que no dia 30/05/2014, às 14 horas, na sede do Conselho de
Autoridade Portuária, foi dado posse ao Sr. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho
(suplente), representante do poder público, pelo Estado de São Paulo, devido a sua
ausência na reunião de instalação do Conselho de Autoridade Portuária, ocorrida no dia
09/05/2014, informou ainda, que no dia 09/06/2014, às 9 horas, também na sede do
Conselho de Autoridade Portuária, foi dado posse aos membros do Colegiado ausentes na
reunião de instalação do CAP conforme a seguir: Cleiton Alves dos Santos João Simões
(titular) e Akiyoshi Omizu (suplente), representantes do poder público, pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, Adriano Perrelli Pestana de Castro (suplente), representante do
poder público, pelo Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional – VIGIAGRO e CMG
Ricardo Fernandes Gomes (titular), representante do poder público, pela Autoridade
Marítima. Na sequência, registrou o recebimento dos convites para a 3ª reunião de 2014 da
Comissão de Estudo de Gestão e Segurança (ABNT/CEE-97), e, para a Comemoração dos
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70 (setenta) anos do Grupo Rodrimar. Por fim, comunicou que o Conselheiro Carlos
Magano agendou para o dia 1º de julho, a primeira reunião do ano vigente do Grupo
Econômico Financeiro – GEF. Não havendo outras comunicações, 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 26/11/2013, em seu artigo
10º. Tendo em vista que de acordo com a Portaria nº 244, em seu artigo 10ª, onde diz “Os
regimentos internos de cada CAP deverão ser elaborados no prazo de 120 (cento e vinte)
dias da data da instalação do Conselho”, o Conselho de Autoridade Portuária decidiu
prorrogar para a reunião a ser realizada em julho a apreciação das propostas referente ao
assunto, solicita ainda, que todas as sugestões a serem apresentadas pelos Conselheiros
sejam encaminhadas à Secretaria Executiva do CAP até o dia 18/07/2014, para que sejam
incluídas na pauta. Fica decidido também, que o Regimento Interno do CAP será aprovado
na reunião a ser realizada em agosto, cumprindo assim, o prazo estipulado pela Legislação
Vigente. II.02 – Deliberar sobre o calendário de reuniões para o ano de 2014. O Colegiado
aprovou o calendário de suas reuniões obedecendo às seguintes datas: 31/07, 20/8, 25/9,
16/10, 18/11 e 16/12. II.03 – Indicação dos representantes da Classe Empresarial e Classe
Trabalhadores para o Conselho de Administração da CODESP. Em cumprimento ao
parágrafo único do artigo 21 da Lei 12.815, fica registrado que os representantes da Classe
Empresarial indicaram o Sr. Marcio Luiz Bernardes Calves e os representantes da Classe
Trabalhadora indicaram o Sr. João de Andrade Marques, ambos por unanimidade, para
compor o Conselho de Administração da CODESP. II.04 – Serviços de Dragagem no Porto
de Santos. O Presidente do Colegiado informou que no dia 09/06/2014 foi constituído
através da Resolução CAP nº 001.2014, a Comissão para acompanhamento dos serviços
de dragagem no Porto de Santos, com os seguintes Conselheiros: Henry Robinson
(relator), Paulino Vicente, José Eduardo Lopes, Antônio Carlos Sepúlveda, José di Bella
Filho, Flávio Rodrigues, Querginaldo Camargo e Martin Aron. Em ato contínuo foi realizada
a primeira reunião da Comissão cuja cópia do relatório contendo os assuntos tratados
encontra-se no material deste item. Em seguida, o Conselheiro Henry Robinson, relator da
Comissão, informou que uma das solicitações contidas no Relatório foi o convite para que a
Autoridade Portuária realize uma apresentação sobre dragagem, sendo que na sequência,
o Conselheiro Paulino Vicente realizou a referida apresentação que ficará anexa a ata.
Após as informações prestadas pelo Conselheiro representante da Autoridade Portuária
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durante a sua apresentação, o Conselheiro Henry Robinson parabenizou a clareza dos
esclarecimentos prestados a Plenária, solicitando que, assim como a ABTP, e com o
objetivo de alinhar e sistematizar o assunto, a CODESP considere o período até a
efetivação do contrato de dragagem da SEP como “curtíssimo prazo”, e, durante a
execução do referido contrato considere como “curto prazo”, e, o período após dez anos
considere

como

“médio

prazo”.

Prosseguindo,

registrou

que

cabe

ao

CAP

a

responsabilidade de verificar se a dotação orçamentária da Autoridade Portuária atende às
necessidades do porto, ressaltando que para a manutenção do calado operacional do porto
em 13,2 metros, a CODESP deve considerar um volume de no mínimo 4,5 milhões de m³
exclusivamente para a dragagem do canal, além do volume a ser dragado nos berços de
atracação. Na sequência, o Conselheiro Antônio Carlos Sepúlveda sugeriu que os
Conselheiros conversassem com suas respectivas entidades de classe sobre suas
necessidades relacionadas ao navio tipo do próximo projeto de dragagem, parabenizou
também, a objetividade da apresentação do Conselheiro Paulino Vicente, frisando que
estava clara a escassez dos recursos disponíveis pela Autoridade Portuária até a
efetivação do contrato da SEP, destacando a necessidade do estabelecimento do calado
operacional de 13,2 metros em toda a extensão do canal do porto e de sua manutenção,
visando receber futuramente o Navio Tipo com o comprimento de 366 metros para 13 mil
TEU’s. Finalizando sua palavra, o Conselheiro recomenda que a CODESP envide esforços
para que seja liberado o calado operacional com 13,2 metros, do trecho 1 até a BTP. Por
fim, foi agendada para o dia 14/07/2014, às 9 horas, a próxima reunião da Comissão para
acompanhamento dos serviços de dragagem no Porto de Santos. A seguir, o Presidente
passou ao item III – ASSUNTOS GERAIS, onde os assuntos receberam as seguintes
manifestações: III.01 – Cópia da Opinião Legal sobre a validade das Resoluções expedidas
pelo CAP, anteriormente à Lei nº 12.815/2013, elaborada pelo Conselheiro – Suplente, Sr.
José Edgard Laborde Gomes, para conhecimento. O Conselho de Autoridade Portuária
registra que tomou conhecimento. III.02 – Informações dos componentes do CONSAD
indicados pelo CAP. O Sr. Marcio Calves informou que a participação na reunião do
Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Xavier, foi realizada através de
video-conferência, devido não poder se ausentar de Brasília, por motivo de agenda, assim,
foram priorizados alguns assuntos. Continuando, fez um breve relato dos itens discutidos,
sintetizando a renovação transitória dos contratos de nove empresas, cuja o assunto entrou
como extra-pauta e não foi apreciado devido ao pedido de vistas aos processos pelo
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Conselheiro João de Andrade em razão do curto espaço para análise do material
distribuído para os Conselheiros. Na prática, houve consenso em torno do adiamento da
análise do material. Informou também, que o mesmo procedimento foi dado ao assunto
sobre o Programa de dispêndios Globais – PDG, tema que sem dúvida merece um tempo
maior de avaliação. Para tratar dos referidos assuntos, o Conselho de Administração
agendou reunião extraordinária para o dia 07/07/2014, sendo que ficou acordado entre os
Conselheiros que terá seu início às 10h, com previsão de término para as 17h30min, a fim
de que sejam analisados os assuntos acima mencionados, e outros que também não foram
apreciados na reunião. Em seguida, o Sr. Marcio Calves, informou ao Colegiado que foram
aprovados os seguintes assuntos: 1) Adjudicação da concorrência que teve como
vencedora a empresa VIPWAY Telecomunicações Ltda., para implantar o novo sistema de
telefonia da Codesp; 2) Adjudicação à empresa Focus Gerenciamento de Resíduos
Sólidos Ltda., para gerenciamento de resíduos sólidos nas áreas públicas do públicas do
Porto Organizado de Santos; 3) Aprovada a abertura de processo licitatório, na modalidade
de pregão eletrônico, para contratação de dragagem de manutenção dos locais críticos de
assoreamento nos trechos 2, 3 e 4 do canal de acesso e dos seus acessos aos berços,
sendo que a abertura das propostas será no dia 3 de julho; 4) As propostas para a
concorrência macro de dragagem da SEP serão abertas no dia 27, às 10 horas, em
Brasília, e, 5) Aprovada a criação da estrutura da Superintendência de Tecnologia de
Informação e Comunicação (TIC) . A seguir, o Presidente passou ao item

IV – OUTROS

ASSUNTOS, onde o Conselheiro Henry Robinson solicitou que após aprovação do
Programa de Dispêndios Globais – PDG para o ano de 2015, pelo Conselho de
Administração da CODESP, o material seja pautado para conhecimento deste Colegiado.
Continuando, o Conselheiro informou que foi lançada pela CODESP a Agenda Ambiental
do Porto de Santos. Em seguida, com a palavra, o Conselheiro Paulino Vicente informou
que irá disponibilizar um volume da Agenda Ambiental do Porto de Santos para todos os
Conselheiros. Sobre o tema, o Conselheiro Antônio Carlos Duarte Sepúlveda, parabenizou
a CODESP pela qualidade da apresentação da Agenda Ambiental. Na sequência, o
Presidente do Colegiado propôs convocar para próxima reunião, o responsável pela
Coordenação dos estudos para modernização dos processos portuários a serem realizados
pela empresa Deloitte Tohmatsu Consultores Ltda., a fim de prestar informações sobre o
assunto ao Conselho. Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. A
seguir, informou ao Conselheiro Henry Robinson que com referência as suas 7 (sete)
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solicitações registradas na reunião de instalação do CAP, a Secretaria Executiva do
Colegiado tomará as devidas providências para que seja pautada na próxima reunião os
seguintes temas: 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, e, c) situação atual do
fornecimento de energia elétrica ao Porto de Santos. Não havendo outras manifestações, o
Presidente passou ao item V – ENCERRAMENTO, fixando a data da próxima reunião
ordinária para o dia 31 de julho de 2014, às 14h30min, em Santos, posteriormente adiada
para o dia 07/08/2014 no mesmo horário e local, determinando a lavratura da presente Ata.

Antonio Mauricio Ferreira Netto
PRESIDENTE

Ricardo Fernandes Gomes
CONSELHEIRO

Cleiton Alves dos Santos João Simões
CONSELHEIRO

Antônio Carlos Duarte Sepúlveda
CONSELHEIRO

Flavio Eduardo Pinto Rodrigues
CONSELHEIRO

Angelino Caputo e Oliveira
CONSELHEIRO

José Eduardo Lopes
CONSELHEIRO

Henry Robinson
CONSELHEIRO

Martin Alexandre Aron
CONSELHEIRO

Guilherme do Amaral Távora
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETÁRIO EXECUTIVO

