CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA
DO PORTO DO ITAQUI/MA
(CAP-ITAQUI/MA)
ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AUTORIDADE
PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2020
(videoconferência)
Aos 13 (treze) dias do mês de novembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09 horas, através
de videoconferência, realizou-se a Reunião Ordinária Nº 75ª Reunião do Conselho de Autoridade
Portuária do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui relativa ao mês de novembro/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 de Araújo Costa Coelho (Suplente) EMAP. Gustavo
Henrique Jorge Lago (Titular) GOVERNO DO ESTADO. Comandante Anderson Marcello de
Souza Silva (Suplente) CPMA. Fábio Andrade Bessa de Lima (Titular) VIGIAGRO. Ari
Estevam Castro Calisto (Titular) ANVISA. Classe Empresarial: José Clementino da Silva
Júnior (Suplente) 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; Ernildo Santos
VALE; 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 74ª Reunião
Ordinária, realizada em 09/10/2020, sendo, por unanimidade, integralmente aprovado o texto da
referida Ata. Item III. Apresentação e posse dos seguintes Conselheiros: Recondução do
Conselheiro Jailson Macedo Feitosa Luz (Titular) e Posse do Conselheiro Marcelo de Araújo
Costa Coelho (Suplente) EMAP; João Luis Diniz Nogueira (Titular); Lusivaldo Moraes dos
Santos (Suplente) e José de Ribamar Oliveira Guimaraes (Suplente), Representantes da FNP.
Item IV. Não houve documentos recebidos pelo Conselho. Item V. Informações gerais e/ou
esclarecimentos gerais preliminares. O Presidente iniciou a reunião dando posse ao
Conselheiro Marcelo de Araújo Costa Coelho, Representante do Poder Público, indicado pela
Autoridade Portuária (Suplente), e da mesma forma e na mesma oportunidade foram
reconduzidos os Conselheiros Jailson Macedo Feitosa Luz (Titular) também Representante
indicado pela Autoridade Portuária e os Conselheiros João Luis Diniz Nogueira (Titular),
Lusivaldo Moraes dos Santos (Suplente), Representantes indicados pela Federação Nacional dos
Portuários - FNP. Em seguida o Presidente franqueou a palavras para manifestação dos
Conselheiros recém empossados, na oportunidade todos falaram da satisfação em fazer parte
deste Colegiado e se colocaram a disposição para contribuir com este Conselho nos assuntos
relacionados ao desenvolvimento do sistema portuário do Itaqui. O Presidente relembrou que em
função da contingência das reuniões remotas até então, a partir da 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; e opcionalmente, poderão articularse previamente junto à Secretaria Executiva do CAP para assinatura, conforme factível dada as
restrições impostas pela vigente pandemia. Com relação a informações gerais o Presidente falou
que cumpre tratar que em função do retorno gradual das atividades presenciais verificado na
EMAP, dentre outros entes, foi feito uma consulta formal a EMAP com relação ao retorno das
reuniões presenciais, tendo sido informado que já está sendo avaliado a forma de retomar as
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reuniões presenciais; que elas já são possíveis pelo Decreto embora haja uma recomendação para
se avaliar cada caso priorizando as reuniões remotas e assim o CAP 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 da VLI
MULTIMODAL S.A. – A apresentação foi realizada pelos senhores Fernando Schneider
Kunsch, Fabricio Scarpatti e Thiago Vanz, conforme exposição anexa a esta ata. Iniciou
apresentando os números, Corredor Norte, VLI Maranhão, Volumes, Investimentos e Projetos,
Complexo de Imperatriz e Porto TPSL, Ajuda Humanitária e Como Cuidam das Pessoas. Em
seguida falou da quantidade de empregados, receita, investimentos, ativos, presença em 10
Estados, 05 corredores de escoamento com operação em 05 portos, 08 terminais intermodais com
8.000 km de ferrovia. Segmentação Comercial. Corredor Centro-Norte – Com posição
privilegiada, o corredor fomenta o desenvolvimento da nova fronteira agrícola brasileira. É
formado por Terminal Integrador Porto Nacional TIPN (TO); Terminal Integrador Palmerante
TIPA (TO); Pátio de Transbordo em Porto Franco; Operação de Combustíveis, Gusa e
Clinquerem em Açailândia. Oficina de Locomotivas e Vagões de Imperatriz; Terminal Portuário
São Luís TPSL (MA). Ferrovia Norte Sul FNS (TO/MA). VLI Maranhão – 970 empregos
diretos e indiretos; 80% de mão de obra maranhense. Investimento de 1,7 bilhões no Corredor
Investimentos Futuros – 2020/2024. Novos Investimentos necessários para o crescimento do
Corredor Centro-Norte, seja pela VLI ou terceiros: Expansão TEGRAM faze II. Aquisição de
vagões e locomotivas. Ampliação e construção de pátios. Ampliação capacidades instaladas e
Construção de Terminais de Grãos e Fertilizantes. Ampliação capacidades das bases de
combustíveis. Aquisição do Terminal de Porto Franco 30/10/2020. Terminal de Porto Franco
para crescer no Norte - Esse é um investimento da VLI no Norte que atende ao crescimento do
agro na região, alinhado com nosso propósito de transformação da logística do Brasil! O ativo
conta com estruturas de armazenamento e transbordo de grãos e vai garantir transporte
ferroviário de grãos para o Tegram. Capacidade total/ano dos três terminais somados: TIPN +
TIPA + TIPF 6,7 MMT. 15 anos de concessão, podendo ser renovado por mais 5. 100 empregos
serão gerados com as obras em 2021. Projeto Corredor Fertilizantes Norte Implantação de
corredor logístico (950 km) para fertilizantes. - Solução em desenvolvimento conjunto com
COPI. - Implantação de armazém (capacidade estática até 80 mil ton - Previsão de conclusão: 2º
Sem/2021. Complexo de Imperatriz - Investimento de 237MM. Geração de 263 empregos.
OFICINA DE LOCOMOTIVAS. Capacidade 09 locomotivas/dia ou 3.278 locomotivas/ano.
OFICINA DE VAGÕES Capacidade 10 vagões/dia ou 2.450 vagões/ano LINHAS DO PÁTIO 11.482m de linhas 30 AMV (Aparelho de Manutenção de Via) Posto de Combustíveis. Porto
TPSL – 5 Silos e 2 Armazéns com capacidade estatística total de 220 mil ton. Soja, Milho, Gusa,
Farelo,e Manganês. Píer de atracação com 280 metros de comprimento 18 metros de
profundidade e 300 empregados. Ajuda Humanitária -2020 - Primeiro lote (abril/20): 5 mil
cestas básicas. 100 mil kits de saúde (máscaras e luvas). Segundo lote (junho/20): 20 mil
máscaras para Secretaria de Estado da Saúde. •10 mil máscaras para UPAs de Imperatriz
cumprimento entrega de 10 ambulâncias. CUIDADOS COM AS PESSOAS – COVID 19. Dos
casos confirmados 98% recuperados. 104 em isolamento domiciliar preventivo. Retorno
Gradual aos Escritórios a partir de 16/11: uma vez por semana para todos. Dias predeterminados
por área para possibilitar agendas conjuntas. O Presidente parabenizou a equipe da VLI pela
excelente apresentação e em seguida disponibilizou a palavra para que os Conselheiros se
manifestassem sobre o assunto, e na oportunidade foram esclarecidas todas as dúvidas existentes.
Na oportunidade o Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar registrou que a VLI como tantas
outras grandes empresas da área portuária não tem representatividade no CAP/Itaqui, sugerindo
então a participação de representantes dessas empresas como convidados até que alguém da parte
deles seja indicado por algum seguimento que os represente para fazer parte deste Colegiado.
Diante da proposta do Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar, o Presidente endossou a
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sugestão, relembrando que o conselho já conta com a participação de representantes de outras
empresas partícipes do Complexo Portuário do Porto do Itaqui e que nessa mesma linha a
proposta pode ser feita para além VLI outras empresas como VALEC e FTL que podem
participar pontualmente ou como convidados permanentes nas reuniões do CAP/Itaqui. O
plenário prontamente também endossou a sugestão. O Presidente recomendou que caso haja
interesse na participação de algum representante dessas empresas como convidado permanente
que isso seja consignado em ata. Após o Presidente submeter ao plenário a proposta do
Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar, o senhor Fernando Schneider Kunsch manifestou
interesse na participação da VLI nas reuniões deste Conselho enfatizando a importância dos
assuntos pautados nas reuniões, mas ficou de verificar internamente e oportunamente retornar
definitivamente com o nome validado para a representação e subsequente consignação em ata.
VII. Apresentação do Comitê de Inovação – EMAP. Foi realizada a apresentação do Comitê
de Inovação pelo colaborador da EMAP senhor Hibernon Marinho, conforme exposição anexa a
esta ata. Dimensão da Inovação pelo grau de Novidade: Novo para a Empresa; Novo para o
Mercado e Novo para o Mundo. Onde a Inovação acontece; Produto, Serviço, Processo,
Mercado, Organização, Social, Regulação e Outros. Inovação na EMAP. Foi instituída a
Comissão de Inovação através da Portaria nº 097/2020-PRE. Transformação Digital da Operação
(TOS+), Transformação Digital da Operação (Tos+Granéis Sólidos). Transformação Digital da
Operação (Sim). VIII. Relatório mensal. A apresentação foi igualmente feita pelo colaborador
da EMAP, senhor Hibernon Marinho, conforme exposição anexa 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 comentário sobre a última reunião do CONSAD ocorrida em 28/10/2020, realizada por
videoconferência, enfatizando que nessa reunião foram tratados dos seguintes assuntos
principais: Apresentação de Relatório de Resultados Financeiros da EMAP – Mês de
Setembro/2020, pelo Diretor Artur Thiago Costa – DAF; Relatório de Performance – Mês
setembro/2020, pelo Diretor Jailson Luz – DPD/DOP; Apresentação da SUZANO, por Patrícia
Dutra Lacosque, com uma abordagem geral da empresa, dando destaque especial a Unidade da
Suzano de Imperatriz-MA e ao estágio da implantação no Porto do Itaqui/MA do projeto relativo
ao arrendamento IQI 18 (Projeto Itacel-MA). 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, informou que teve andamento as ações propostas de limpeza das
galerias dos berços e canaletas inclusive com chamada de licitação por parte da EMAP. Bem
como, o início dos serviços de manutenção e implantação do sistema de drenagem, por parte do
Tequimar, no talude Granel/Tequimar. Comentou dos ajustes operacionais finais para a
interligação dos dutos da GRANEL oriundos do berço 108, no sistema da Transpetro no berço
106, propiciando um aumento expressivo na vazão de descarga dos navios. Antes do
encerramento desta reunião o Presidente deu posse ao Representante do Poder Público
(Suplente) indicado pela CPMA o Sr. Anderson Marcelo de Souza Silva. Encerramento. O
Presidente do CAP deu por encerrada a 75ª Reunião Ordinária, solicitando a lavratura da
presente Ata.
Felipe Ozorio Monteiro da Gama
Presidente

Neci Rosa da Costa Oliveira
Secretária Executiva

Jailson Macedo F. Luz (Titular)
Poder Público – EMAP

Anderson Marcelo (Titular)
Poder Público – CPMA
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Gustavo Henrique J. Lago (Titular)
Poder Público - GOVERNO

Clawiston Mantovani (Suplente)
Classe Empresarial – ABTRA

Fábio Andrade B. Lima (Titular)
Poder Público - VIGIAGRO

Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Titular)
Classe Empresarial – ABTP

Flávio Moura Fé (Titular)
Classe Empresarial – ACM

João Luís Diniz Nogueira (Titular)
Classe dos Trabalhadores – FNP

Lusivaldo Moraes dos Santos (Suplente)
Classe Trabalhadora - FNP
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