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

ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AUTORIDADE
PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2021.

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09 horas, de forma híbrida, com alguns poucos participantes presencialmente instalados na sala de videoconferência da sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, no Porto do Itaqui,
em São Luís-MA. e demais com participação simultânea através de videoconferência, realizou-se
a Reunião Ordinária nº 84ª do Conselho de Autoridade Portuária do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui
relativa ao mês de agosto/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; 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; 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 83ª Reunião Ordinária, realizada
em 10/07/2021, encaminhada previamente aos conselheiros, sendo, por unanimidade, integralmente aprovada pelo CAP/Itaqui. Item III. Posse de novos Conselheiros. Com relação a posse
de novos Conselheiros informou ao Colegiado que nesta reunião o mesmo está sendo reconduzido como Presidente para o próximo mandato de 2 (dois) anos conforme Portaria nº 821SNPTA/MINFRA, datada de 06/07/2021, publicada no Diário Oficial da União do dia
16/07/2021. O Presidente falou da sua satisfação em anunciar sua recondução como Presidente
do Conselho de Autoridade Portuária – CAP/Itaqui, e aproveitou para agradecer a colaboração
de todos nos primeiros dois anos em que esteve presidindo este colegiado e se comprometeu a
continuar esse trabalho que tem desempenhado com orgulho e satisfação, para o que espera prosseguir com o apoio de todos os conselheiros e demais envolvidos nessa importante missão. Item
IV. Não houve recebimento de documentos. V. Informações gerais e/ou esclarecimentos gerais
preliminares. O Presidente do CAP passou a palavra ao Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira
Aguiar para fazer um breve relato sobre o próximo assunto. VI. Apresentação do Centro de Comunicação Social da Marinha – CCSM e Sociedade Amigos da Marinha no Estado do Maranhão
– SOAMAR-MA. O Presidente aproveitou a oportunidade para agradecer a presença dos representantes da Marinha que tão gentilmente aceitaram o convite para participar desta reunião. O
Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar iniciou sua fala parabenizando o Presidente do
CAP/Itaqui Felipe Ozózio Monteiro da Gama pela sua recondução na Presidência deste Conselho. Agradeceu a todos os Soamarinos presentes nesta reunião, e em nome do senhor Orson Antônio Féres Moraes Rêgo Presidente da SOAMAR Brasil agradeceu ao Contra-Almirante Lambert por ter aceito o convite, justificando a seguir que por motivo de compromisso de última hora
o mesmo não pôde participar desta reunião, e assim a apresentação será feita pelo Comandante
Flávio Firmino. Iniciando a apresentação o Comandante Firmino destacou a importância da Marinha no processo da independência do Brasil e consolidação da soberania nacional. “Marinha
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Forte – Brasil Soberano - Comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil”. Na
oportunidade destacou a importância da Sociedade dos Amigos da Marinha – SOAMAR que desempenha um papel primordial para levar o conceito de Desenvolvimento da Mentalidade Marítima e Conceito de Amazônia Azul. Na sequência ressaltou o contexto histórico que deve ser
do conhecimento de todos os brasileiros e que de certa forma ficou um pouco esquecido: a escola
de sagres com grandes navegadores que deu início as grandes navegações que culminaram com a
descoberta do Brasil e a chegada de Pedro Álvares Cabral. Locais das comemorações: Todos os
Distritos Navais. Representações no exterior. Navios e militares no exterior. Estação Antártica
Comandante Ferraz – Período 2021 – 2023. Continuando apresentou ao Colegiado os EVENTOS
A SEREM REALIZADOS EM 2021, 2022 e 2023: Eventos cívico-militares, acadêmicos, culturais, esportivos, sociais e beneficentes, com participação de instituições da área acadêmica, da
Sociedade de Amigos da Marinha (SOAMAR), de escolas públicas e privadas, de Grupos de Escoteiros do Mar, de clubes e associações civis e militares. Em 2021 estão previstos 21 eventos
em todos os distritos navais, operações ribeirinhas e de assistência hospitalar - EVENTOS PREVISTOS PARA OS ANOS DE 2021, 2022 E 2023 EM TODOS OS DISTRITOS NAVAIS: VELAS LATINOAMERICANAS; CONCERTO DA BANDA SINFÔNICA; DESFILE MILITAR;
PARADA APÓS O PÔR DO SOL; PARADA NAVAL E REVISTA NAVAL NO RJ; 40 ANOS
DO PROGRAMA ANTÁRTICO BRASILEIRO; ESQUADRA 200 ANOS; DIA DA AMAZÔNIA AZUL. O Comandante Flávio Firmino falou de cada evento e sua importância e finalizando
informou sobre a previsão no futuro de construção do navio de propulsão nuclear da marinha o
“Álvaro Albert” o e que conta com o apoio todos no desenvolvimento da mentalidade marítima e
conceito da Amazônia azul, colocando à disposição de todos o material, palestras e informações
que possam ser úteis para apresentações em escolas, grupos de escoteiros ou quaisquer outras associações. O Presidente do CAP disse do interesse do Colegiado na divulgação desses eventos e
aproveitou para convidar o Comandante Flávio Firmino para realizar esta mesma apresentação
para o CAP de Paranaguá no Paraná, do qual ele também é Presidente. Ao final da apresentação
o Presidente parabenizou o Comandante Flávio Firmino pela excelente apresentação e em seguida agradeceu ao Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar por haver proporcionado ao Colegiado a oportunidade de assistir esta importante exposição sobre as Comemorações dos 200 anos
da Independência do Brasil e registrou, a pedido do Presidente da EMAP senhor Eduardo Lago
de Carvalho Filho, o apoio institucional da Empresa a todas as ações comemorativas de alta relevância para a Marinha Brasileira e para o Brasil. O Presidente do CAP passou a palavra ao
Conselheiro e Capitão dos Portos do Estado do Maranhão Comandante Alekson Barbosa da Silva Porto para sua manifestação, tendo o mesmo enfatizado a importância desta apresentação no
Conselho de Autoridade Portuária – CAP/Itaqui e aproveitou para agradecer ao Conselheiro e
Presidente da SOAMAR pela oportunidade dada para que a Marinha do Brasil realizasse esta
apresentação e assim implementar a divulgação da mentalidade marítima na comunidade. O
Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar agradeceu ao Presidente do CAP pela sua sensibilidade a essa temática de abrir a pauta para a divulgação de tão importantes eventos. Em seguida
disse da sua satisfação em participar do evento Nordeste Export onde estavam presentes várias
entidades inclusive Secretários de Estado e dentre esses o representante da ABTP, entidade da
qual o mesmo faz parte. Esta apresentação do CCSM está anexada nesta Ata. VII. Apresentação
da Diretoria de Engenharia da EMAP (Layout rodoviário). A Gerente de Projetos da EMAP, senhora Alvelinda Sena Sousa agradeceu o convite para participar desta reunião e pela oportunidade de poder apresentar neste Colegiado o Projeto do novo Layout rodoviário do Porto do Itaqui.
Inicialmente passou um vídeo rápido mostrando um pouco do estudo realizado pela LABTRANS
e como será o acesso ao Porto com o novo Layout rodoviário, fazendo em seguida um breve relato sobre o andamento do projeto. Após a apresentação do vídeo a Gerente de Projetos apresentou o novo fluxo do Porto do Itaqui: Acesso Rodoviário – Resultados: Nova PAN projetada
com 05 portões de entrada. Capacidade projetada de 1.300 caminhões/dia. Balanças nas PortariAta 84ª R.O.
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as e a otimização dos Processos dando mais celeridade operacional. Portaria de Acesso Sul. A
Gerente de Projetos informou a necessidade da presença da Receita Federal, Policia Federal e
ANVISA nas duas Portarias (PAN e PAS). Novo PAN. Intervenção Viária – Sede. O Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar solicitou a palavra para comentar da necessidade de perceber
que passam tubulações da Transpetro, sendo importante saber onde as mesmas estão
localizadas/enterradas para evitar que na hora da escavação aconteça qualquer tipo de acidente.
Alvelinda Sena Sousa agradeceu as contribuições dadas a esse projeto da mesma forma como foi
para o projeto das tampas. O senhor Eduardo Rocha Bastos, representante da Transpetro presente
nesta reunião solicitou a palavra para fazer uma observação quanto a área onde ficam localizadas
a Transpetro e a BR informando que o acesso fica bloqueado quando acontece a manobra dos
trens e que seria interessante uma proposta contemplando uma opção de acesso alternativo para
as duas áreas. O Conselheiro Luanvyson Pires de Mello manifestou preocupação no que se refere
aos estacionamentos pois nos dias em que os berços estão operando na sua totalidade aumenta o
número de trabalhadores e a quantidade de veículos e consequentemente a lotação dos estacionamentos, e perguntou se no projeto haverá alguma alteração com relação a ampliação desses estacionamentos. A Gerente de Projetos informou que faz parte dos estudos da LABTRANS encontrar uma solução viável para os estacionamentos. O Conselheiro Elmar Fernandes Nascimento
aproveitou para solicitar que se pense em alguma alternativa com relação ao acesso do pessoal
que frequenta o Porto diariamente para não ter que enfrentar um grande fluxo em relação aos demais e aproveitou para registrar que a Receita Federal de fato participou junto a EMAP de todo o
processo de adequação das futuras instalações e agradeceu por terem aceito todas as sugestões e
recomendações feitas pelo órgão no projeto ora apresentado. O Presidente solicitou a Gerente de
Projetos que informasse se já existe um cronograma macro dessas intervenções, e a mesma informou que sim e por isso comentou dos três anos de obra, havendo ainda algumas questões a serem maturadas, e por ser um projeto de muita complexidade tudo está sendo feito de forma bem
cautelosa. O senhor Clementino solicitou esclarecimentos com relação a capacidade das vias que
estão sendo projetadas, e capacidade desse projeto e gostaria de saber quais as primícias utilizadas pela LABTRANS. Para responder ao questionamento do senhor José Clementino o Gerente
de Logística da EMAP, Hibernon Marinho fez uso da palavra para esclarecer as dúvidas suscitadas. Na oportunidade o Presidente do CAP elogiou a pintura da sede com as cores da logomarca
da EMAP, e sobre este assunto o Gerente Marco Aurélio Mendes falou que a ideia é exatamente
essa de se ter uma identificação visual da marca do Porto de forma a trazer isso para dentro das
estruturas. VIII. Apresentação da Diretoria de Engenharia da EMAP (Manutenção). A Gerente de Projetos da EMAP fez um breve resumo do que ficou pendente de informação na reunião passada do CAP/Itaqui quando foi apresentado o projeto da Modernização das Tampas das
Galerias. Ficaram pendentes de discussão alguns pontos, que após uma reunião com a Transpetro, Ultracargo e Granel Química foram retomados pontos com a projetista: Vedação, Ferramenta
de Içamento, Dispositivo na Peça que ainda estão em estudo. Prosseguindo falou da Praça de
Manobra e dos Pontos de Inspeção também levantados na reunião anterior. Ainda sobre este assunto o Gerente de Manutenção Marco Aurélio Mendes enfatizou que a ideia é ter uma estrutura
que facilite a manutenção dos Operadores Portuários que trabalham com esse tipo de movimentação na faixa de cais e que se tenha de certa forma um equipamento que não dê problemas no
momento de retirada. Esta apresentação está anexada nesta Ata. IX. Relatório mensal. O Presidente informou que devido ao adiantado da hora este assunto será apresentado na próxima reunião. X. Reuniões do CONSAD. Este assunto será igualmente apresentado na próxima reunião
deste Colegiado. ASSUNTOS GERAIS. Foi informado e solicitado a divulgação da realização no
período de 16 a 20/08/2021 da 2ª etapa da campanha de vacinação da COVID 19 no Porto do Itaqui, com o objetivo de concluir o ciclo imunológico dos portuários maranhenses com a aplicação
da 2ª dose dessa vacina. O Conselheiro Ernildo Soares comunicou ter solicitado a participação
do seu colega José Clementino, também empregado da VALE, nessa videoconferência para que
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prestasse informações da empresa sobre a questão do canal de acesso do Porto do Itaqui, abordada na reunião anterior do CAP/Itaqui, tendo sido esclarecido aos presentes que a VALE continua
tratando desse assunto com a EMAP e autoridades competentes e que quando houver uma melhor definição sobre esse tema a mesma será apresentada a este colegiado. Concluída a Ordem do
Dia, o Presidente do CAP franqueou a palavra a todos para abordagem de outros assuntos, e não
havendo manifestação de nenhum Conselheiro. Na oportunidade então ficou acordado que será
programada para a próxima reunião do CAP/Itaqui apresentação do Planejamento Macro de Execução de Obra do Novo Fluxo Rodoviário do Porto do Itaqui. Encerramento. Não havendo outro assunto a ser tratado, o Presidente do CAP deu por encerrada a 84ª Reunião Ordinária, solici tando a lavratura da presente Ata.

Felipe Ozorio Monteiro da Gama
Presidente

Neci Rosa da Costa Oliveira
Secretária Executiva

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

Gustavo Henrique Jorge Lago
Poder Público–Governo do Estado

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

João Luis Diniz Nogueira
Classe dos Trabalhadores – FNP

Lusivaldo Moraes dos Santos (Suplente)

José de Ribamar O. Guimarães (Suplente)

Classe dos Trabalhadores - FNP

Classe dos Trabalhadores - FNP
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