CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA
DO PORTO DO ITAQUI/MA
(CAP-ITAQUI/MA)
ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AUTORIDADE
PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2020.
Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09 horas, na
Sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, situada no Porto do Itaqui,
em São Luís/MA, realizou-se a Reunião Ordinária Nº 69ª do Conselho de Autoridade Portuária
do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui relativa ao mês de Fevereiro/2020, sob a presidência do
representante do Ministério da Infraestrutura, Felipe Ozório Monteiro da Gama, contando com a
presença dos conselheiros do Poder Público: Ari Estevam Castro Calisto (Titular) – ANVISA;
Fábio Andrade Bessa de Lima (Titular) – VIGIAGRO; Milton Lima Calado ((Titular)
MUNICIPIO. Classe Empresarial: Felipe Rodrigues Chaves ((Suplente) – ABTP; e da Classe
dos Trabalhadores: João Luís Diniz Nogueira (Titular) – FNP e Lusivaldo Moraes dos Santos
(Titular) – FNP. Como convidados compareceram: Alekson Barbosa da Silva Porto – Capitão
dos Portos do Maranhão; Ernildo Santos – VALE; Thiago Pessoa Gomes – VALE; Nilton J.C
Farias – VALE; Hibernon Marinho – EMAP; Alekson Batista da Silva Porto – CPMA; Paulo
Ricardo Gomes Lopes – ANTAQ; Pedro Machado Filho – ANVISA; Sidarta Figueiredo Filho –
ANVISA; Prestigiou esta reunião do CAP/Itaqui com sua presença e participação o Sr. Eduardo
de Carvalho Lago Filho – Presidente da EMAP. EXPEDIENTE. Item I. Após a coleta das
assinaturas dos conselheiros e convidados na lista de presença, havendo quórum presente para
iniciar a reunião, o Sr. Felipe Gama, Presidente do Conselho abriu a sessão. Item II. O
Presidente comunicou que Ata da 68ª Reunião Ordinária, realizada em 10/01/2020, será
submetida à aprovação do Conselho na próxima Reunião agendada para o dia 13/03/2020. Item
III. Não houve posse de conselheiros. Item IV. Não houve documentos recebidos pelo
Conselho. Item V. Nenhuma informação ou esclarecimento. ORDEM DO DIA. VI. Colisão
entre embarcações Ferry Boat na Baia de São Marcos, São Luis-MA. O Capitão dos Portos
do Estado do Maranhão Comandante Alekson Batista da Silva Porto fez um breve relato da sua
trajetória na Marinha do Brasil e em seguida falou sobre o incidente ocorrido na manhã do dia
04/02/2020, quando aconteceu um abarroamento de duas embarcações (Ferry Boat) nas
proximidades do Terminal da Ponta da Espera, em São Luís/MA e que, graças a Deus, não houve
vítimas. Um inquérito administrativo foi instaurado imediatamente para apurar as causas,
circunstâncias e responsabilidades do fato para que isso não volte a acontecer em nenhum lugar
do país. O Comandante relatou que no dia 13/02/2020 esteve na Câmara de Vereadores de
Alcântara/MA participando de uma reunião, que contou também com a presença de alguns
deputados e o objetivo da reunião foi para atender uma população que clama por explicações
sobre o incidente, chamando à responsabilidade daqueles que podem evitar incidentes como o
ocorrido. A fiscalização dos serviços não é somente de responsabilidade dos órgãos de
fiscalização, mas também da população que paga pelo serviço e tem por obrigação exigir a
prestação de um serviço digno e seguro. O Presidente da Empresa Maranhense de Administração
Portuária aproveitou a oportunidade para parabenizar o novo Capitão dos Portos e em seguida
falou que os serviços de Ferry Boat eram independentes e que a partir do ano de 2014 foi
elaborado um contrato entre o Governo do Estado e as duas Empresas prestadoras de tão
importante serviço, regulamentando e determinando regras básicas para o seu funcionamento. Na
época o Governo do Estado criou a MOB - Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos,
que cuida de perto desse serviço e a partir de 2015 a Autoridade Portuária vem melhorando
muito as condições dos Terminais de Ferry Boat, com implantação de área de convivência e
melhores condições de segurança e acomodações adequadas para a população que utilizam os
Terminais de embarque e desembarque. Informou o Presidente da EMAP, que o Governo do
Estado ao longo dos últimos anos realizou licitações buscando a habilitação de empresas que
viessem a disponibilizar embarcações mais modernas e adequadas à prestação dos serviços de
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ferry boat à população, mas que, infelizmente esses processos licitatórios foram fracassados.
Sendo que, por ações da MOB vem havendo melhorias na prestação dos serviços, como por
exemplo a fixação de horários fixos das viagens e uma maior organização. Entretanto, as
operadoras alegam dificuldades de renda para realizar maiores investimentos, provocadas
principalmente por excesso de gratuidades de passagens concedidas por dispositivos legais.
Sobre as condições sanitárias das embarcações de ferry boat os representantes da ANVISA
presentes nesta reunião do CAP comentaram que o órgão também realizou recente fiscalização,
que poderá implicar em medidas administrativas punitivas às operadoras. Sobre o citado
inquérito da Marinha, o Capitão do Portos informou que quando o mesmo estiver concluído, o
seu resultado e conclusões será trazido para conhecimento do CAP/Itaqui. VII. Coronavirus
(2019-nCoV). O Representante da ANVISA, senhor Pedro Machado Filho, chefe do Complexo
Posto Portuário de Itaqui, que abrange que abrange inclusive a Ponta da Espera e se fez
acompanhar do senhor Sidarta Figueredo Filho, Coordenador Estadual da ANVISA, esclareceu
pontos importante como origem do surto atual, período de incubação, sintomas, transmissão,
diagnóstico e tratamento. Informou as situações pelas quais são definidos os casos suspeitos do
novo coronavirus e principais cuidados. Os casos suspeitos que surgirem em São Luís serão
encaminhados para os hospitais de referência, que no caso do Maranhão são as UPAS do Itaqui
Bacanga, Cidade Operária que estão preparadas para receber pacientes suspeitos de
contaminação com o mencionado vírus e no caso de ser detectado que o paciente está realmente
contaminado o mesmo será encaminhado para o Hospital Carlos Macieira Unidade hospitalar de
referência em São Luís preparado para receber esses pacientes. A ANVISA analisa todas as
informações recebidas da marinha quanto aos passageiros das embarcações que chegam ao
Brasil e segue o protocolo. Sendo que, aqui nos portos do Maranhão vem sendo adotadas todas
as medidas estabelecidas relacionadas ao controle das condições de saúde dos tripulantes e
passageiros das embarcações. Item VII. Apresentação do “Terminal de Cobre” da VALE
S.A. Iniciando a exposição o Sr. Rubens de Albuquerque Moreira, Supervisor da VALE,
apresentou o organograma 2020 da Gerência de Logística Metais Básicos composta por um
Gerente, um Analista Sênior e quatro supervisores. Sendo esta Gerência responsável pela
logística, transporte, manuseio estocagem, expedição e exportação de concentrado de cobre,
ferro-níquel e importação de carvão. Apresentou em seguida a performance Operacional
Logística – Cobre – embarque (ton cobre contido); ciclo de vagões (dias), tempo que a
composição vai em Carajás e volta carrega lá e descarrega aqui; e taxa comercial de embarque
(ton/h); movimentação de carvão. Áreas de atuação dos processos Logísticos; Operação
Logísticas Cobre – Produção de cobre nas minas do Sossego e Salobo no Pará, fazendo o
transporte rodoviário até Parauapebas. Operações Logísticas de Carvão São Luís; Operações
Logísticas Níquel Ourilândia/Parauapebas/VDC; Curva de Produção; Projeto Alemão – Galpão
de Estocagem e Terminal de Cobre São Luís. Durante a apresentação o representante da VALE
detalhou o funcionamento de cada operação e dirimiu as dúvidas apresentadas pelos
Conselheiros nesta reunião. Devido ao adiantado do horário, foi decidido de comum acordo
pelos Conselheiros do CAP/Itaqui, deixar para a próxima reunião os demais tópicos da pauta:
Item VIII. Relatório mensal e Item IX. Reuniões do CONSAD. Encerramento. Conforme
decidido pelos Conselheiros, o Presidente do CAP deu por encerrada a 69ª Reunião Ordinária,
solicitando a lavratura da presente Ata.

Felipe Ozorio Monteiro Gama
Presidente
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