CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA
DO PORTO DO ITAQUI/MA
(CAP-ITAQUI/MA)

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AUTORIDADE
PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2021.

Aos 11 (onze) dias do mês de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09 horas,
através de videoconferência, realizou-se a Reunião Ordinária nº 82ª do Conselho de
Autoridade Portuária do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui relativa ao mês de junho/2021,
presidiu a reunião o representante do Ministério da Infraestrutura, Felipe Ozório
Monteiro da Gama. Participaram desta reunião, além do Presidente do Colegiado, os
conselheiros do Poder Público: Jailson Macedo Feitosa Luz (Titular) EMAP; Gustavo
Henrique Jorge Lago (Titular) Governo do Estado do Maranhão; Comandante Alekson
Barbosa da Silva Porto (Titular) CPMA; Classe Empresarial: Vinicius Mendes da
Costa - ABTP; Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Titular) ABTP; Clawiston Mantovani
(Suplente) ABTRA; Guilherme Elarrat Eloy – (Titular) ABTRA; Ernildo Santos
(Titular) – AEB e da Classe dos Trabalhadores: João Luis Diniz Nogueira (Titular) –
FNP; Reinaldo Andrade de Sousa (Titular) FNP; José de Ribamar Oliveira Guimarães
(Suplente) FNP e Lusivaldo Moraes dos Santos (Suplente) - FNP; Luanvyson Pires de
Mello (Titular) FENCCOVIB. Como convidados participaram: Eduardo Lago de
Carvalho Filho – EMAP; Hibernon Marinho Silva de Andrade Filho – EMAP; Danilo
Miranda VALEC; Thais Lordelo Castro - VALEC; Giovanni Cavalcante; Fernando
Fialho; Marcelo Fernando Antão Araújo; Maycon Melo; Roberto Maia; Fernando
Schneides Kunsch e Alex Trevisan. Item I. O Presidente informou que a coleta das
assinaturas dos conselheiros e convidados na lista de presença será feita na primeira
reunião presencial que houver após o período da pandemia do Coronavírus, havendo
quórum presente para iniciar a reunião, o Sr. Felipe Gama, Presidente do Conselho abriu
a sessão. Item II. O Presidente submeteu à aprovação do Conselho as Atas da 80ª e 81ª
Reunião Ordinária, realizada em 16/04/2021 e 14/05/2021, respectivamente,
encaminhadas previamente aos conselheiros, sendo, por unanimidade, integralmente
aprovadas pelo CAP/Itaqui. Item III. Não houve posse de Conselheiro. Item IV. Não
houve registro de recebimento de nenhuma correspondência pela Secretaria do
CAP/Itaqui. V. Informações gerais e/ou esclarecimentos gerais preliminares. O
Presidente do CAP passou a palavra ao Conselheiro Jailson Macedo Feitosa Luz, que
relatou sobre a Campanha de Vacinação Covid 19 realizada de forma bastante exitosa no
Porto do Itaqui, esclarecendo que, o Governador do Estado do Maranhão em um dos seus
decretos publicados semanalmente há aproximadamente três semanas atrás incluiu os
portuários do Maranhão no calendário de prioridade de vacinação e a partir daí a Direção
da EMAP adotou providências para que fosse imediatamente iniciada essa campanha,
enfatizando que o Governo do Estado disponibilizou as vacinas, a EMAP, a infraestrutura
de suas instalações, e os operadores e arrendatários assumiram os custos de pagamento
do pessoal técnico alocado nos serviços de vacinação, já que a EMAP não dispõe de
pessoal suficiente para esse trabalho. Assim, foi possível a realização dessa campanha
realizada no Porto do Itaqui sob a coordenação das Secretarias de Saúde do Estado e do
Município, com o apoio da EMAP e parceria de empresas privadas locais, pela qual se
conseguiu em sete dias úteis fazer uma vacinação de 5.687 pessoas, incluindo TPA´s,
funcionários da EMAP, arrendatários, terceirizados da EMAP, pessoal de obras e
também caminhoneiros que transitam diariamente na área portuária, sendo que, para esse
público foi feita uma campanha separada e na ocasião a EMAP reuniu as transportadoras
para solicitar a relação dos nomes, com as vacinas disponibilizadas dentro da cota
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estipulada para o Porto e vacinados mais 418 caminhoneiros. Totalizando foram
vacinadas aproximadamente 6.105 pessoas. Em seguida informou que essa foi a primeira
rodada de vacinação relativa à aplicação da primeira dose, já estando programada a
segunda etapa para o mês de agosto, quando será aplicada a segunda dose, que se
pretende realizar adotando a mesma modelagem da primeira. Aproveitou para agradecer
aos Operadores e Arrendatários que muito contribuíram com essa importante ação. O
Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar se manifestou sobre a ação enfatizando que
o valor despendido pelas empresas foi irrisório se considerarmos a alegria e satisfação de
todos os colaboradores ao receber tão importante imunização. O Conselheiros Luanvyson
Pires de Mello fez uso da palavra para parabenizar o Presidente da EMAP e toda sua
equipe pela excelente organização da vacinação no Porto do Itaqui e aproveitou para
agradecer pela prioridade dada aos Trabalhadores Portuários Avulsos – TPA/OGMO,
incluídos na campanha de vacinação organizada pela Administração Portuária,
destacando a importância da imunização desses trabalhadores que fazem parte da linha de
frente nas operações portuárias e, por fim, destacou o pioneirismo na vacinação da classe
no Porto do Itaqui em relação aos outros portos públicos do Brasil. O Conselheiro
Lusivaldo Santos, em manifestação de apoio ao comentário do Conselheiros Luanvyson
Pires informou que, em nome dos trabalhadores vinculados representados pelo
SINDPORT/MA e filiados à FNP, já havia também, na reunião do CONSAD/EMAP,
enaltecido a campanha de vacinação do Porto do Itaqui, pioneira no país e parabenizado a
todos os envolvidos na sua realização. VI. Apresentação da VALEC Engenharia,
Construções e Ferrovias S.A. O Presidente passou a palavra ao senhor Danilo Miranda Superintendente de Inteligência e Prospecção–VALEC, que cumprimentou os
participantes desta reunião, agradeceu o convite e destacou a importância da interação
entre a VALEC e o Porto do Itaqui. Explicou que a VALEC é uma Empresa pública de
capital fechado vinculada ao Ministério da Infraestrutura e há 49 anos no mercado, que
tem como função social a construção e a exploração da infraestrutura ferroviária. Tem
como propósito contribuir para aprimorar a logística no Brasil de forma sustentável,
competitiva e integrada, executando seus empreendimentos com efetividade. Dando
continuidade falou dos serviços desenvolvidos pela empresa: 1 – PLANEJAMENTO. 2 –
OBRAS E EXPLORAÇÃO. 3 – ESTUDOS E CONSULTORIA. Em seguida falou do
esforço ambiental da empresa para conseguir os Cerificados no Programa Agenda
Ambiental da Administração Pública: 4986 Quilômetros de ferrovias Licenciadas. 55
Programas Ambientais Executados. 350 Hectares de Áreas Degradadas Recuperadas. 20
Licenças Ambientais Vigentes. 874.932 Árvores Plantadas. 332 Sítios Arqueológicos
Identificados. 30 Cavidades Protegidas. 363 Ações Educativas em Escolas. 158
Comunidades Atendidas em Programas de Comunicação. Em seguida falou da
transparência com Reuniões abertas ao público pelos canais digitais: 1. Plano de
Negócios 2. Comunicação com o Mercado ex: Porto Nacional 3. Balanço de Gestão 100
Dias. 4. Delegada da Polícia Federal assume Governança da Valec. Destacou as
parcerias: Ferrovias Recentemente Qualificadas no Programa de Parcerias de
Investimentos PPI. Renovação antecipada da MRS Logística Renovação antecipada da
FCA. Renovação antecipada da Rumo Malha Sul. Relicitação da Malha Oeste (antiga
Rumo Malha Oeste). Ferrovias com as Antecipações de Concessões Assinadas: Rumo
Malha Paulista. Estrada de Ferro Vitória Minas EFVM. Estrada de Ferro Carajás EFC.
Ferrovia em Processo de Desestatização: Ferroeste. Frentes de Atuação - A VALEC atua
nas concessões de Ferrovias e de uso de lotes em terminais de cargas. Construção de
Ferrovias para Concessão. Comercialização de Estudos e Projetos de Ferrovias.
Documento de Transporte Eletrônico. Concessão de Áreas para Implementação de
Terminais de Polo de Carga. FNS (Ferrovia Norte Sul); FIOL (Ferrovia Integração Oeste
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Leste); FICO (Ferrovia Integração Centro-Oeste); TLSA (Transnordestina). Frente de
Estudos e Projetos – Comercialização de Estudos e Projetos de Ferrovias: Projeto Básico;
Projeto Executivo; Licença Ambiental; Desapropriação; EVTEA e outros. Frente de
Concessões: Concessão de Áreas para Implementação de Terminais de Polo de Carga.
Finalizando comentou sobre a concessão de áreas para implementação de Terminais de
Polo de Carga, informando sobre uma ação de pesquisa que será feita através de um
formulário de pesquisa para entendimento da temperatura do mercado em relação a cada
uma das áreas, interesses e características, formulário esse que será compartilhado com
todos os participantes desta reunião e pediu, se possível, que preencham e o devolvam a
empresa, pois visa recolher dados para melhor assertividade das ações da VALEC. O
Presidente parabenizou os representantes da VALEC pela excelente apresentação. Em
seguida o Presidente solicitou ao senhor Danilo Miranda que fizesse uma atualização
com relação ao pátio de Santa Helena, o que foi prontamente atendido. Nessa
apresentação contribuíram com suas intervenções nos debates: Fernando Fialho,
Giovanni Cavalcante, Alex Trevisan, Silvio Aguiar e Marcelo Fernando. Esta
apresentação está anexada a esta Ata. VII. Apresentação – Estudo LABTRANS/UFSC
– Layout Porto do Itaqui. O Presidente passou a palavra ao senhor Hibernon Marinho,
Gerente de Logística da EMAP que iniciou sua fala do Estudo de Capacidade do Porto do
Itaqui realizado pela LABTRANS/UFSC, informando que já foram entregues: Relatórios
Técnicos Completos; Plantas e Layouts de Engenharia; Treinamentos Teóricos e Práticos
e Relatórios de Gestão e Acompanhamento. Projeção Futura - Projeção considerada
fornecida e validada pela GEPLA/EMAP (jan/2021). Em seguida comentou sobre a
Avaliação da Capacidade Portuária. Capacidade de cais, capacidade do acesso
aquaviário e capacidade de armazenagem. Operações de Cais – Análises realizadas.
Diagnóstico da Operações Realizadas por Berço. Capacidade do Cais (com berço 99),
(com berços 99 + 98 + STS GL). Tempo de Espera para Atracação: Impactos do Berço
98 em 2025. Capacidade do Cais – Atendimento da demanda. Acesso Aquaviário –
Resultados da simulação. Armazenagem – Resultados das simulações. Projetos
Desenvolvidos: Vias de Acesso Portaria Avançada: Novo posicionamento da Portaria
avançada; Uso de tecnologias de identificação automática dos veículos e direcionamento
para os terminais. Projetos de Engenharia: Projeto de melhorias para a Portaria de Acesso
Norte (PAN). Portaria de Acesso Sul (PAS). Novos fluxos de Pedestres e Novos Fluxos
de Veículos Pequenos. Sobre essa apresentação o Presidente da EMAP informou que já
estão sendo desenvolvidas ações na empresa para que as obras indicadas que visam a
modificação do layout definida nesses estudos sejam implantadas até 2022. O
Conselheiro Luanvyson Pires de Mello fez uso da palavra para tecer elogios ao Projeto
apresentado, considerando ser de grande importância para o funcionamento da área
operacional. Em seguida falou das intervenções na área primária, alertando para um “nó
logístico” no setor das balanças internas e fez considerações a respeito da cadeia
logística, destacando quanto aos diferentes turnos das classes que ocasionam perdas
inobservadas do Line-Up de modo geral. Por fim, se colocou-se á disposição para
colaborar com as informações que lhes forem solicitadas, sendo que o apresentador
agradeceu a intervenção do citado Conselheiro, informando que a EMAP está sempre
aberta às contribuições, sugerindo contato para melhor aprofundamento do debate do
assunto. Esta apresentação está anexada nesta Ata. VIII. Relatório mensal. Apresentado
pelo Gerente de Logística da EMAP Hibernon Marinho, que iniciou a apresentação de
Performance referente ao mês de maio/2021: Inicialmente mostrou os recordes
alcançados; Movimentação de Cargas; Análise de Receitas Operacionais; Análise
Operacional Porto do Itaqui e Terminais Externos. Movimentação Total de Cargas por
Berço; Quantidade de Navios X Taxa de Ocupação X Total Movimentado; Tempo Médio
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de Espera; Produtividade Média Granel Sólido não Mecanizado; Produtividade Média
Celulose por Equipamento; Produtividade Média Contêiner; Movimentação de Veículos
e Movimentação de Passageiros. Esta apresentação está anexada a esta Ata. Item IX.
Reuniões do CONSAD. O Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos, representante da
Classe Trabalhadora no Conselho de Administração - CONSAD/EMAP indicado pelo
CAP/Itaqui, fez breve relato da última reunião desse Conselho de Administração,
realizada no dia 26 de maio de 2021, ainda no formato de videoconferência, informando
que, nessa reunião foram reempossados pelo Presidente do CONSAD/EMAP os Srs.
Jailson Luz, como Diretor de Operações Portuárias – DOP/EMAP e Marcelo Coelho,
como Diretor de Planejamento – DPL/EMAP, como forma de ajustamento na Diretoria
Executiva da EMAP, conforme já havia sido anunciado na reunião passada do
CAP/Itaqui. Houve a apresentação da GASMAR – Companhia Maranhense de Gás, sobre
GNL para uso industrial e varejo, feita pelos gestores da GASMAR, Diretor Presidente
Antônio Nunes e pelo Diretor Técnico Comercial Paulo Guardado, que informaram sobre
as operações da GASMAR no Maranhão e do Projeto da empresa que abrange o
arrendamento de uma área na poligonal do Porto do Itaqui. Aconteceu, também a
apresentação, debate e aprovação do Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário,
relativo ao exercício de 2020, apresentado pelas integrantes do Comitê: Ângela Souza –
Presidente, Tereza Sereno e Edwiges Pires, que visa atender a uma disposição de Estatuto
Social da EMAP estabelecida pela Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais). Continuando,
explicou o Conselheiro, que depois, como de praxe, foram feitas as apresentações
corriqueiras das Demonstrações Financeiras pelo Diretor Artur Costa – DAF e do
Relatório de Performance da Diretoria de Operações, pelo Diretor Jailson Luz – DOP,
referentes ao mês de abril/2021. No tópico “outros assuntos” dessa reunião do CONSAD,
o Conselheiro Eduardo Lago Filho relatou sobre a campanha de vacinação dos portuários
maranhenses iniciada em 20 de maio, nas instalações da EMAP no Porto do Itaqui, de
iniciativa do Governo do Estado e Secretarias de Saúde do Estado e do Município, da
EMAP e com a colaboração de empresas parceiras privadas instaladas na área portuária,
que, em conjunto, se encarregaram do pagamento do pessoal técnico alocado nas
atividades de vacinação, que teve como objetivo imunizar todo o pessoal,
indistintamente, que trabalha na área dos terminais e instalações portuárias do complexo
portuário da Baía de São Marcos. Foi comentado também sobre o monitoramento da cepa
indiana do Covid 19 diagnosticada em tripulante de navio destinado ao Porto da Vale e
que estava ancorado e em quarentena na área de fundeio da Baía de São Marcos, bem
como das providências das autoridades da ANVISA e Secretaria de Saúde no tocante ao
controle e monitoramento dessa situação. Foi comentado também sobre a reunião do
Ministro da Saúde e do Governador do Estado realizada nas dependências da EMAP no
dia 23/05/2021, para tratar desse assunto. ASSUNTOS GERAIS. Concluída a Ordem do
Dia, o Presidente do CAP franqueou a palavra a todos para abordagem de outros
assuntos. O Conselheiro Silvio Aguiar solicitou ao Presidente Felipe Gama que pautasse
para a próxima reunião do CAP, a atualização da limpeza das galerias nos berços
104/105, bem como, a manutenção dos eletrodutos que se encontram de forma precária
dentro das mesmas. O Diretor Jailson Luz irá solicitar uma apresentação do
Departamento de Engenharia sobre esses temas. Na oportunidade então ficou acordado
que será programada para a próxima reunião do CAP/Itaqui apresentação da área técnica
da EMAP sobre serviços de limpeza das galerias e canaletas do cais do porto, bem como
detalhamento das intervenções do projeto das portarias e mudanças do novo layout.
Encerramento. Não havendo outro assunto a ser tratado, o Presidente do CAP deu por
encerrada a 82ª Reunião Ordinária, solicitando a lavratura da presente Ata.
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Felipe Ozorio Monteiro da Gama
Presidente

Neci Rosa da Costa Oliveira
Secretária Executiva

Alekson B. da Silva Porto (Titular)
Poder Público – CPMA

Jailson Macedo F. Luz (Titular)
Autoridade Portuária

Jailson Macedo F. Luz (Titular)
Autoridade Portuária

Gustavo Henrique Jorge Lago (Titular
Governo do Estado do Maranhão

Silvio Lúcio de O. Aguiar (Titular)
Classe Empresarial – ABTP

Vinicius Mendes da Costa (Suplente)
Classe Empresarial – ABTP

Guilherme Elarrat Eloy (Titular)
Classe Empresarial – ABTRA

Clawiston Mantovani (Suplente)
Classe Empresarial – ABTRA

Ernildo Santos (Titular)
Classe Empresarial - AEB

Antonio Fernandes C.Júnior (Suplente)
Classe Empresarial – ACM

Luanvyson Pires de Mello (Titular)
Classe dos Trabalhadores–FECCONVIB

Thales Mamede Correia Barbosa (Suplente)
Classe dos Trabalhadores – FECCONVIB

Reinaldo Andrade de Souza (Titular)
Classe dos Trabalhadores – FNP

João Luis Diniz Nogueira (Titular)
Classe dos Trabalhadores - FNP

Lusivaldo Moraes dos Santos (Suplente)

Classe dos Trabalhadores - FNP
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