CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA
DO PORTO DO ITAQUI/MA
(CAP-ITAQUI/MA)
ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AUTORIDADE
PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, REALIZADA EM 14 DE AGOATO DE 2020
(videoconferência)
Aos 14 (dezessete) dias do mês de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09 horas, através
de videoconferência, realizou-se a Reunião Ordinária Nº 72ª do Conselho de Autoridade
Portuária do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui relativa ao mês de agosto/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) – EMAP. Gustavo Henrique Jorge Lago (Titular) GOVERNO DO
ESTADO. Comandante Alekson Barbosa da Silva Porto (Titular) CPMA. Milton Lima Calado
(Titular) MUNICÌPIO. Fábio Andrade Bessa de Lima (Titular) VIGIAGRO. Classe
Empresarial: Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Titular ABTP). Carlos Roberto Frisoli (Titular)
ABTRA; Flavio Moura Fé (Titular) Associação Comercial do Maranhão - ACM e da Classe dos
Trabalhadores: Lusivaldo Moraes dos Santos (Titular) – FNP. Como convidados
participaram: Eduardo de Carvalho Lago Filho (EMAP). Elaine Cristina Corrêa Barbosa
(PETROBRAS). Carlos Auffinger VALE. Ernildo Santos VALEC. Aline Gomes de Oliveira.
Granel Química: Roberto Maia e Marcelo Araújo. RAIZEN: Bruno Rodrigues Mello,
Leonardo Augusto Reis de Souza, Marlos Santos do Nascimento. EXPEDIENTE. Item I.
Verificação de Quórum. Havendo quórum presente para iniciar a reunião o Presidente do
Conselho Felipe Ozorio Monteiro da Gama abriu a sessão, relembrando que em razão da
pandemia do Coronavírus-COVID-19 e conforme consensuado entre todos, esta reunião será
realizada por videoconferência, bem como as subsequentes que acontecerão nesse formato até
que as reuniões presenciais possam ocorrer, observados os regramentos dos poderes públicos
aplicáveis e da própria EMAP, ainda assim, buscando franquear aos que desejarem a
participação virtual durante as reuniões presenciais. Item II. Exame, aprovação e assinatura
da ata da 71ª Reunião Ordinária. Foi aprovada por unanimidade a ata da Reunião Ordinária,
previamente encaminhada aos senhores Conselheiros. Ademais, acordou-se em plenário que, em
razão da pandemia do Coronavirus a coleta das assinaturas dos conselheiros e convidados na
lista de presença e nas atas das reuniões serão feitas nas primeiras reuniões presenciais realizada
após este período. III. Apresentação e Posse de Conselheiros. Não houve apresentação e posse
de novos Conselheiros, mas como de costume o Presidente solicitou aos Conselheiros com
pendência na formalização de seus mandatos, que adotem providências para regularização. IV.
Leitura e recebimento de documentos recebidos pelo Conselho. Não houve recebimento de
documentos. V. Informações Gerais. O Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar agradeceu
a presença dos representantes da RAIZEN e Granel Química e VALEC por terem aceito o
convite feito por ele para participarem desta reunião. ORDEM DO DIA. VI. Apresentação do
Terminal Raízen “São Luis 2”. Os senhores Bruno Mello e Leonardo Reis da Diretoria de Novos
Negócios e Infraestrutura da RAIZEN iniciaram a apresentação fazendo um breve comentário
sobre a RAIZEN, empresa muito conhecida dentro do mercado de distribuição de combustíveis
que conta hoje em média com trinta mil colaboradores, setenta bases de distribuição de
combustíveis em todo o Brasil, presente em quase setenta aeroportos, está presente no Brasil e
Argentina. Mostrou em vídeo a vista aérea do Complexo em São Luis e a localização do
Terminal 2, a interligação ao Píer, está ligado aos Berços de líquidos 104, 106 e 108 através do
duto da Granel Química. O Terminal 2 tem uma vocação para importação de combustíveis e em
razão disso tem grande tanques para receber combustíveis e expedir através de terminais
parceiros, no caso a Granel Química. Apresentou o projeto com as características da base como:
capacidade total de armazenamento portifólio de produtos, recebimento, expedição e outros itens
do projeto e em seguida falou de cada um deles. O novo ciclo econômico para a região com um
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investimento total de 130 milhões de reais em tanques e conexão ao Porto e Fase 2 novos
tanques um investimento de 70 milhões de reais ainda em estudo. Na Fase 1 – Mão de Obra do
Projeto em média 940 empregos diretos e 470 indiretos, destacando que a maioria da mão de
obra utilizada é local. A capacidade de movimentação do Terminal é de 1,5 bilhões de litros/ano.
Ao final da apresentação os representantes da Raizen se colocaram à disposição para dirimir
quaisquer dúvidas dos Conselheiros e convidados. O Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira
Aguiar sugeriu que o CAP faça um convite para a VALEC comparecer em uma das reuniões do
Colegiado para fazer uma apresentação referente e a Gerente de Terminais – VALEC
Engenharia, Construções e Ferrovia presente nesta reunião falou que envidará todos os esforços
no sentido de viabilizar a apresentação sugerida, já na reunião do mês de setembro. A
apresentação da empresa RAIZEN será disponibilizada para todos e anexada a esta Ata. VII.
Obras de expansão do Terminal da COPI. O Conselheiro Carlos Roberto Frisoli apresentou
um vídeo mostrando o status da obra que a COPI está realizando e informou que em razão da
pandemia houve necessidade de reduzir o número de trabalhadores ocasionando um atraso de 60
dias, os testes estavam previstos para a primeira semana de setembro e com o atraso foram
prorrogados para a primeira semana de novembro. Informou em seguida ter recebido no dia
13/08/2020 a licença ambiental para a construção do ramal ferroviário no Porto do Itaqui, a
previsão é que no início do ano de 2021 o Terminal esteja cem por cento operacional, em
novembro e dezembro serão realizados os testes para efetivamente dar início ao seu
funcionamento no mês de janeiro/2021. Prosseguindo, o Conselheiro Carlos Roberto Frisoli
apresentou o Projeto COPI e VLI Fertilizantes – Corredor Centro Norte dando uma visão geral
de como será o ramal ferroviário que já está com a licença ambiental autorizada. Falou de pontos
importantes como: Ligação Ferroviário Porto do Itaqui – VLI. Terminal Portuário São Luis.
Regiões onde pretende atender: Portos do Arco Norte. Área de Abrangência TIPA – Vale do
Araguaia, Tocantins e Sudeste do Pará. COPI Terminal de Transbordo TIPA (Projetos
conceituais). Na sequência destacou os pontos de atenção 1 – TO 335(Prioritário) e 2 – BR 158
com alguns trechos bem ruins de trafegar, em sendo solucionado estes dois pontos dará upgrade
ao Porto do Itaqui e o terceiro empecilho é a questão tributária. Após a apresentação o
Conselheiro Carlos Roberto Frisoli fez um convite aos Conselheiros e convidados para conhecer
para a obra in loco. Esta apresentação será anexada a esta Ata. VIII. Relatório mensal. O
Presidente passou a palavra para o Conselheiro Jailson Luz para fazer a apresentação dos
indicadores do Porto do Itaqui referente ao mês de julho já com o acumulado do ano. Relatório
de Performance Julho/2020: 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 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 será anexada a esta Ata. 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 das cinco últimas
reuniões desse Conselho de Administração, ocorridas nos meses de março, abril, maio, junho e
julho/2020, todas por vídeo conferência. Informando que, no geral os assuntos tratados foram
aqueles sempre incluídos na pauta relativos aos resultados financeiros, relatório gerencial de
operações e relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna, além de abordagens sobre temas
variados de interesse do Porto e do Estado do Maranhão. Sendo que, nessas reuniões, além
desses itens corriqueiros, constou na pauta outros assuntos especiais como: Impacto e Ações da
EMAP relacionadas a pandemia do Covid 19, com destaque ao convênio para implantação e
manutenção do hospital de campanha de 200 leitos; doação de 50 mil cestas básicas na
comunidade do entorno do porto; e Convênio com OGMO e Sindicatos de TPA’s para ressarcir
as indenizações definida na MP 945/2020, decorrente do afastamento dos trabalhadores TPA’s
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de grupo de risco. Informou que, houve ainda na reunião de abril/2020 deliberação sobre a
Renovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Coorporativa e da Atualização do
Regimento de Licitações e Contratos, que constam no site da EMAP. Houve ainda, na reunião do
mês de junho/2020, uma apresentação muito interessante feita pelo Diretor Artur Costa –
DAF/EMAP, sobre o status das obras e projetos realizados com recursos próprios da EMAP,
tocados pela Diretoria de Engenharia. O Conselheiro Silvio Aguiar, também membro do
CONSAD/EMAP, representante da Classe Empresarial indicado pelo CAP, complementou esse
relato, informando sobre o seguinte registro feito a seu pedido na ata do Consad de junho/2020:
O Conselheiro Sílvio Aguiar manifestou, mais uma vez, preocupação quanto a demora, já se vão
pelo menos três anos, para a execução do serviços de limpeza: das galerias dos berços 104 e 105
e drenos estruturais, ressaltando que trata-se de manutenção necessária e emergencial, visando a
integridade das dos ativos: tubulações, dos Operadores Portuários de Líquidos e da infraestrutura
portuária, ora comprometidos. O Conselheiro Eduardo Lago Filho se comprometeu em
apresentar resposta na próxima reunião”. O Conselheiro Silvio Aguiar solicitou o
acompanhamento sistemático do CAP dessa situação. Sobre esse assunto o Conselheiro do CAP
Jailson Macedo Feitosa Luz, propôs que nas próximas reuniões do CAP fosse incluída uma
apresentação dos técnicos da área de engenharia da EMAP para exposição da forma como estão
planejando resolver essa questão. Encerramento. O Presidente do CAP deu por encerrada a 72ª
Reunião Ordinária, solicitando a lavratura da presente Ata.

Felipe Ozorio Monteiro da Gama
Presidente

Neci Rosa da Costa Oliveira
Secretária Executiva

Jailson Macedo Feitosa Luz(Titular)
Poder Público – EMAP

Alekson Babosa da Silva Porto(Titular)
Poder Público - CPMA

Fábio Andrade Bessa Lima (Titular
Poder Público – VIGIAGRO

Gustavo Henrique Jorge Lago (Titular)
Poder Público – Governo

Carlos Roberto Frisoli (Titular)
Classe Empresarial ABTRA

Flávio Moura Fé (Titular)
Classe Empresarial ACM

Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Titular)
Classe Empresarial ABTP

Lusivaldo Moraes dos Santos (Titular)
Classe Trabalhadora - FNP
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