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

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AUTORIDADE
PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2020

(videoconferência)

Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09 horas, através
de videoconferência, realizou-se a Reunião Ordinária nº 76ª Reunião do Conselho de Autoridade
Portuária do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui relativa ao mês de dezembro/2020, 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) e  Marcelo  Araújo  Costa  (Suplente)  EMAP.  Elmar  Fernandes
Nascimento  (Titular)  Receita  Federal.  Comandante  Anderson  Marcello  de  Souza  Silva
(Suplente)  CPMA. Fábio Andrade Bessa de Lima (Titular)  VIGIAGRO. Ari Estevam Castro
Calisto (Titular) ANVISA. Classe Empresarial:  Ernildo Santos (Titular) AEB. Silvio Lúcio de
Oliveira Aguiar (Titular)  ABTP); Clawiston Mantovani (Suplente)  ABTRA; Flavio Moura Fé
(Titular)  Associação  Comercial  do  Maranhão  –  ACM;  Felipe  Rodrigues  Chaves  (Suplente)
ABTP e da Classe dos Trabalhadores: João Luís Diniz Nogueira (Titular); Lusivaldo Moraes
dos  Santos  (Suplente  em exercício)  –  FNP.  O  Presidente  da  EMAP  Sr.  Eduardo  Lago  de
Carvalho Filho compareceu e prestigiou a reunião do CAP.  Como convidados participaram:
Hibernon Marinho – EMAP; Fabrício Scarpatti Rodrigues, Fernando Schneider Kunsch, Thiago
Vanz e Josire do Nascimento Paiva – VLI; e Elaine Cristina Corrêa Barbosa – PETROBRÁS.
EXPEDIENTE. 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 Coronavirus, 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 a Ata da 75ª Reunião Ordinária, realizada em 13/11/2020, sendo, por
unanimidade, integralmente aprovado o texto da referida Ata. Item III. Apresentação e posse
dos  seguintes  Conselheiros:  José  de  Ribamar  Oliveira  Guimarães,  Representante  da  FNP e
Ernildo  Santos (Titular),  Representante  da  Classe  Empresarial,  indicado  pela  Associação  de
Comércio  Exterior  do  Brasil  –AEB. Item  IV.  Foi  recebido  pelo  Conselho,  o  Ofício  OE
00324/2020,  datado  de  25/11/2020,  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Luís,  informando  a
recondução  dos  seus  Representantes  no  CAP/Itaqui.   Item  V.  Informações  gerais  e/ou
esclarecimentos  gerais  preliminares. O  Presidente  iniciou  a  reunião  dando  posse  aos
Conselheiros José de Ribamar Oliveira Guimarães (Suplente), Representante dos Trabalhadores
Portuários,  indicado pela Federação Nacional dos Portuários-FNP  e Ernildo Santos (Titular),
Representante da Classe Empresarial, indicado pela Associação de Comércio Exterior do Brasil
–AEB. Em seguida o Presidente franqueou a palavras para manifestação do Conselheiro recém
empossados, na oportunidade os mencionados Conselheiros falaram da satisfação em fazer parte
deste Colegiado e se colocaram à disposição para contribuir com este Conselho nos assuntos
relacionados ao desenvolvimento Porto do Itaqui.  O Presidente relembrou que em função da
contingência  das  reuniões  remotas  até  então  na  primeira  presencial  que  os  Conselheiros
participarem será feita a assinatura e lavratura do termo de posse mais já com a data retroativa a
respetiva reunião que cada um tomou posse. Com relação a informações gerais  o Presidente
falou que cumpre tratar que em função do atual avanço dos aspectos associados ao estado de
saúde pública da pandemia o retorno gradual das atividades  foi feito  uma consulta formal  a
EMAP com relação ao retorno das reuniões presenciais,  tendo  informado que já está sendo
avaliado a forma de retomar as reuniões presenciais, elas já são possíveis pelo Decreto embora
haja uma recomendação para se avaliar cada caso priorizando as reuniões remotas e assim o CAP
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continua realizando suas reuniões remotamente pelo menos até  o final  do ano, uma vez que
regimentalmente as reuniões do Colegiado tem que ser presenciais.  ORDEM DO DIA. Item
VI. Apresentação pelo Banco do Nordeste BNB/MA. APOIO DO BNB À LOGÍSTICA E
INFRAESTRUTURA  PORTUÁRIA  REGIONAL.  A  apresentação  foi  realizada  pelos
senhores  Helton  Chagas  Mendes,  responsável  pela  Distribuição  e  Supervisão  da  Rede  de
Agências  e  Danivan  Borges  Lacerda,  Superintendente  Estadual  no  Maranhão,  conforme
exposição anexa a esta ata. Iniciou apresentando a Instituição financeira múltipla, sociedade de
economia mista, de capital aberto, com 66 anos de atuação; Maior banco de desenvolvimento
regional  da  América  Latina com 292  agências atendendo  mais  de  1.900  municípios; Maior
programa  de  microcrédito  produtivo  orientado  da  América  do  Sul;  administra  o  Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE): 29,6 bilhões aplicados na área de atuação
em 2019; Primeiro Banco Público a criar um Hub de Inovação. Aproximadamente 4 milhões de
clientes ativos. Com apenas 8% das agências, o Banco do Nordeste é líder em financiamentos na
sua  área  de  atuação:  FNE  2019  -  Monitoramento  FNE  Infraestrutura  Contratações  por
UF/atividade  (posição  31/12/2019).  FNE  2020  –  Monitoramento  FNE  Infraestrutura  –
Contratações  por  UF/atividade  (posição  30/11/2020).  PROINFRA  –  Finalidade:  Financiar  a
implantação, ampliação, modernização e reforma de empreendimentos para os seguintes setores:
infraestrutura  de  transporte  e  logística,  incluindo  a  construção  e  manutenção  de  rodovias,
ferrovias, portos e aeroportos; oferta de água e saneamento básico; exploração do gás natural;
geração, transmissão e distribuição de energia; sistemas telefônicos fixos ou móveis. Público
Alvo: Pessoas jurídicas de direito privado e empresários registrados na junta comercial, inclusive
as empresas responsáveis pela administração ou implantação de ZPE. Limite de Financiamento -
Até  50% do valor  do investimento,  limitado a  participação dos  recursos  próprios.  Garantias
Negociadas e estruturadas de acordo com cada operação. Prazo Máximo: Até 34 anos, inclusos
até 8 anos de carência: Saneamento, Mobilidade Urbana, Rodovias, Ferrovias e Hidrovias Até 24
anos, inclusos até 8 anos de carência: Geração e Transmissão de Energia, Portos e Aeroportos.
Itens financiáveis: Construção, reforma e ampliação de benfeitorias e instalações; Realização de
estudos  ambientais;  Aquisição  de  máquinas  e  equipamentos,  inclusive  gastos  com  frete  e
montagem;  Capital  de  Giro  Associado.  Finalizando  a  apresentou  o  fluxo  de  contratação  de
financiamento  a  investimentos  de  longo  prazo.  Item  VII.  Apresentação  da  VLI
MULTIMODAL S.A. – LEITURA DE CALADO E ARQUEAÇÃO EM TEMPO REAL -
A apresentação  foi  realizada  pelo  senhor  Tércio  Fernandes  Máximo,  responsável,  conforme
exposição anexa a esta ata. A apresentação foi realizada pelo senhor Tércio Fernandes Máximo.
Uso de drones nas operações VLI-TPSL - O projeto consiste em criar um sistema de cálculo
de arqueação em tempo real através da leitura de calado automatizada para melhor atender aos
arqueadores,  clientes,  navios/armadores,  com um processo rastreável  e  de riscos de Saúde e
Segurança  minimizados.  Passo a  passo da implantação do projeto.  Utilização de drone para
leitura de calado do lado de mar. Sistema - Sistema de reconhecimento de imagem identificando
o calado.  Drone + Sistema - Drone com voos programados e automáticos para leitura de calado
e envio das imagens para sistema de cálculo Câmeras no costado do Berço enviando imagens dos
calados  para  a  sala  da  Inspetoria  Cálculo de  arqueação  em  tempo  real  do  calado  lido  e
reconhecido pelo sistema. Primeiro Teste - Leitura de calados com drone no Berço105. Ganhos
observados com os testes.   Segurança -    Redução do risco de queda de homem ao mar em 50%.
O arqueador pode pilotar o drone estando no píer, não precisa utilizar a lancha, nem acessar o navio,
embora precise ainda ler os calados do lado de terra na beira do cais. Riscos também envolvidos na
leitura por lancha são: queda na água com possível prensamento ou esmagamento entre o berço ou
costado da embarcação.  Operacional-  A leitura de calados do lado de mar foi feita em 12 min,
contra 28 minutos no modelo tradicional (sem contar tempo de acionamento da lancha). Custo da
Lancha – Redução mensal inicial de 30% e final de 66% no custo de locação de lanchas pelo TPS.
Ganhos Indiretos – Rastreabilidade para nossos clientes, para armadores e comando dos navios
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operados.  Uso  paralelo  do  drone:  Inspeção  de  porão;  Inspeção  de  Rota  de  embarque;
Salvatagem  (com  adaptações).  1ª  Etapa  –  Treinamento  de  Pilotos.  2ª  Etapa  –  Voos.  VIII.
Relatório mensal -  A apresentação foi igualmente  feita  pelo colaborador  da EMAP, senhor
Hibernon  Marinho,  conforme  exposição  anexa  a  esta  ata.  IX.  Reuniões  do  CONSAD. O
Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos informou que a última do CONSAD ocorreu no dia
27/11/2020 ainda no formato de videoconferência como de costume desde o início da pandemia,
e  os  principais  itens  da  pauta  apreciada  abrangeram as  seguintes  apresentações:  Resultados
Financeiros da EMAP relativos ao mês de outubro de 2020, feita pelo Diretor de Administração
e  Finanças  Arthur  da  Costa  e  em  seguida  foi  realizada  a  apresentação  do  Relatório  de
Performance do Porto do Itaqui relativo ao mês de outubro/2020, houve uma outra apresentação
que foi feita pela Chefe da Auditoria Interna da EMAP, senhora Joelma Ribeiro sobre a proposta
do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna que contempla toda a discrição das atividades
programadas para serem realizada nesse exercício, que foi aprovado pelo CONSAD, além das
apresentações já mencionadas foi realizada também uma apresentação sobre a gestão de riscos de
compliance da EMAP pelo Gerente Rodrigo Desterro. O Presidente da EMAP, aproveitou para
detalhar  mais  a  apresentação  geral  dos  Riscos  de  Compliance,  sugerindo  em  seguida  uma
apresentação do assunto em uma próxima reunião do CAP/Itaqui.  X. Calendário de Reuniões
2021. O Presidente apresentou ao Colegiado o Calendário de Reuniões do CAP/Itaqui para o ano
de  2021,  enviado  a  todos  para  conhecimento  e  posterior  aprovação,  não  havendo  óbice  foi
aprovado o calendário das Reuniões CAP/Itaqui para o ano de 2021.  ASSUNTOS GERAIS. O
Presidente da EMAP, senhor Eduardo de Carvalho Lago Filho   aproveitou para detalhar melhor
sobre  a  apresentação  geral  da  Gestão  dos  Riscos  de  Compliance  realizada  na  reunião  do
CONSAD, sugerindo em seguida que a mesma apresentação seja feita em uma das próximas
reunião do Conselho de Autoridade Portuária – CAP/Itaqui e aproveitou para informar sobre as
certificações  da  ISO  realizadas  na  EMAP,  destacando  alguns  procedimentos  importantes
adotados, dando como exemplo a Gestão de Risco da Exposição de Compliance. O Conselheiro
Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar informou sobre a realização da fiscalização da CONPORTOS e
que seria  interessante tê-los mais  próximo e fazer  um apanhado de todas as fiscalizações  já
ocorridas.  O  Presidente  da  EMAP  também  falou  sobre  a  fiscalização  da  CESPORTOS,
enfatizando que um dos pontos levantados pela fiscalização foi a colocação de mais câmeras
fixas e um ponto de atenção também levantado por eles é que fosse feita a cobertura no canal de
acesso com a colocação de câmeras  nas áreas  de fundeio.  Aproveitou para falar  que já  tem
recursos e projeto aprovados para o sistema VTMS e sugeriu a realização de uma apresentação
para o CAP no decorrer do primeiro trimestre de 2021 do status em que se encontra o sistema
VTS. Concluída a Ordem do Dia, o Presidente do CAP agradeceu o suporte e participação ativa
que todos tiveram ao longo de 2020, aproveitando para desejar a todos um feliz natal  e um
próspero  2021  e  sobretudo  um  ano  repleto  de  muita  saúde  para  todos.  Encerramento.  O
Presidente  do  CAP  deu  por  encerrada  a  76ª  Reunião  Ordinária,  solicitando  a  lavratura  da
presente Ata.

Felipe Ozorio Monteiro da Gama                 Neci Rosa da Costa Oliveira
Presidente                 Secretária Executiva

Jailson Macedo F. Luz (Titular)     Marcelo Araújo Costa (Suplente)
Poder Público – EMAP      Poder Público – EMAP

Anderson Marcelo de S. Silva (Suplente)                             Fábio Andrade B. Lima (Titular) 
Poder Público – CPMA                                                               Poder Público - VIGIAGRO    
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Ari Estevam Castro Calisto (Titular)                             Elmar Fernandes Nascimento (Titular)
Poder Público – ANVISA                                                      Poder Público – Receita Federal

Clawiston Mantovani (Suplente)                Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Titular)
Classe Empresarial – ABTRA                                        Classe Empresarial – ABTP

Flávio Moura Fé (Titular)                          José de Ribamar O. Guimarães (Suplente)
Classe Empresarial – ACM                                Classe dos Trabalhadores – FNP

Lusivaldo M. dos Santos (Suplente)                                 João Luis Diniz Nogueira (Titular)   
Classe Trabalhadora – FNP                                                      Classe Trabalhadora - FNP              
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