CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA
DO PORTO DO ITAQUI/MA
(CAP-ITAQUI/MA)
ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AUTORIDADE
PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2020
(videoconferência)
Aos 17 (dezessete) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09 horas, através
de vídeo conferência, realizou-se a Reunião Ordinária Nº 71ª do Conselho de Autoridade
Portuária do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui relativa ao mês de Julho/2020, com a observação de
que em razão da pandemia da CORVID-19 não foram realizadas as reuniões referentes aos
meses de abril, maio e junho/2020. Presidiu a reunião o representante do Ministério da
Infraestrutura, Felipe Ozório Monteiro da Gama, o qual justificou que em razão da pandemia do
Coronavirus-COVID-19 esta reunião será realizada por vídeoconferência e continuarão a
acontecer nesse formato até que as reuniões presenciais possam ocorrer com segurança à
proteção da saúde dos participantes. 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. Classe Empresarial: Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar
(Titular ABTP). José Clementino da Silva Júnior – (Suplente) 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). Marcelo Castelo de Carvalho e Lívia
Lago Costa (ANTAQ). Elaine Cristina Corrêa Barbosa (PETROBRAS). Carlos Auffinger
VALE. EXPEDIENTE. Item I. Verificação de Quorum. Havendo quórum presente para
iniciar a reunião o Presidente do Conselho Felipe Ozorio Monteiro da Gama abriu a sessão,
justificando que, em razão da pandemia do Coronavirus-COVID-19 esta reunião estava sendo
realizada por videoconferência, sendo que as dos próximos meses continuarão a acontecer nesse
formato até que as reuniões presenciais possam voltar a ocorrer com segurança à proteção da
saúde dos participantes de forma presencial. Item II. Exame, Aprovação e assinatura das Atas
das Reuniões 69ª e 70ª já encaminhadas aos senhores Conselheiros, ficando combinado que, em
razão da pandemia do Coronavirus a coleta das assinaturas dos conselheiros e convidados na
lista de presença e Atas das reuniões serão feitas na primeira reunião presencial 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 Presidente da EMAP, Eduardo de Carvalho Lago Filho
solicitou a palavra para se manifestar do quanto tem sido difícil esses três meses desde o início
da pandemia, fazendo um breve relato sobre a situação do Maranhão com relação a ocupação dos
leitos nos hospitais por pessoas acometidas pela COVID-19, informando que, atualmente, o
Estado está em média com 30% de leitos ambulatoriais e 60% de leitos de UTI ocupados. No
Porto, 50% dos colaboradores estão trabalhando em forma de rodizio, sendo que foram feitas
adaptações com todas as medidas de segurança necessárias a prevenção de contaminação e está
sendo mantido somente 30% da equipe desempenhando suas atividades presenciais
normalmente, sem que tenha havido nenhuma interrupção nas operações, enfatizando que
mesmo com este período tão difícil o Porto cresceu em média 7% na movimentação de cargas.
ORDEM DO DIA. VI. Estado de emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavirus-COVID-19. O Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira
Aguiar informou as ações implementadas pela Empresa Granel Química para proteger seus
colaboradores: Acompanhamento remoto (telefone) dos colaboradores através da clínica médica
com possíveis sintomas e triagem dos funcionários nos terminais. Aferição de temperatura
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corporal, Desinfecção dos calçados e áreas comuns da empresa. Segregação correta das máscaras
utilizadas. Orientação aos caminhoneiros e motorista dos transportes de funcionários. Orientação
a todos os colaboradores-CIPA. Orientações a funcionários terceirizados. O Conselheiro Carlos
Roberto Frisoli apresentou aos demais Conselheiros e convidados as ações desenvolvidas pela
Companhia Operadora Portuária do Itaqui – COPI, e acredita que as ações desenvolvidas ao
longo da pandemia contribuem de forma significativa no combate ao COVID19. Valorizando
assim, a vida de seus colaboradores e de suas famílias, que são seu maior patrimônio. Ações
desenvolvidas no ambiente da COPI: 1. Contratação do plano VITALMED para atendimento pré
hospitalar com uso de telemedicina, evitando a permanência do colaborador em hospitais. Plano
extensivo aos familiares. Em caso de urgência e emergência, o atendimento foi feito de imediato
com ambulância. 2. Plano de saúde Sul America, já contratado a nível nacional para todos os
colaboradores, agora também com opção de atendimento por vídeoconferência durante a
pandemia. É o programa “Saúde na tela”. 3. Pensando na permanência da família em casa,
durante o isolamento social, o Vale Alimentação mensal foi alterado para o dobro do valor. 4.
Disponibilização de álcool gel em todas as mesas e locais de fácil acesso. 5. Compra de 200
testes rápidos COVID-19 (2019-nCoV - Kit de Teste Rápido de Coronavírus IgG/IgM). 6.
Participação de toda nossa gente na campanha de vacinação contra a gripe (vírus influenza
H1N1) realizada pela EMAP. 7. Durante os DDS foram divulgadas orientações quanto à
lavagem de mãos e braços. 8. Compra de Máscaras da marca 3M, tipo respirador semi facial de
borracha com filtros. 9. Compra de máscaras de tecido lavável. 10. Aquisição de termômetros
digitais com mira laser. 11. Afastamento imediato dos colaboradores considerados do grupo de
risco, como idosos, gestantes, cardiopatas e com outras comorbidades. 12. Realização de
campanha interna de conscientização para o combate ao coronavírus, usando todos os meios de
comunicação. 13.
Higienização ostensiva de todos os cômodos, com uso de água sanitária e
álcool em gel, com maior frequência diária. 14. Higienização do relógio de ponto após cada
batida. 15. Placas de orientação com obrigatoriedade do uso se máscaras em nossos ambientes e
outras determinações. 16. No refeitório, além da higienização frequente, a alimentação foi
alterada para servir por meio de quentinhas, diminuindo assim o tempo de permanência no local.
O número de pessoas por mesa com capacidade para 06 pessoas, foi reduzido para apenas 01
pessoa. É proibido compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos.
17. Todo nosso pessoal administrativo permanece desenvolvendo suas atividades no sistema
“home office”, garantindo mais segurança e evitando aglomerações. 18. Para diminuir a
possibilidade de contágio em ônibus coletivo, foi liberado o uso de aplicativo UBER para
colaboradores, respeitando a distância mínima exigida. 19. Visita por parte da ANVISA, onde foi
constatado a aplicação de todas as medidas mitigatórias. 20. Reuniões somente através de
videoconferência. Todas as viagens e participação em eventos foram canceladas.
Responsabilidade Social. A COPI realizou a compra de 200 (duzentas) cestas básicas, e em
parceria com ACIB (Associação Comunitária do Itaqui Bacanga) realizou a doação para as
comunidades do entorno. Todos os produtos foram comprados no comércio local, ajudando
assim os menores fornecedores. O Conselheiro Jailson Macedo Feitosa Luz falou das ações de
segurança implementadas pela EMAP nesse período de pandemia, conseguindo conter qualquer
tipo de contagio, os colaboradores que foram contaminados todos estavam em home office, a
operação continuou normalmente sem nenhuma interrupção, o decreto do Governo Federal para
indenização dos Trabalhadores Portuários Avulsos já está acontecendo a contento e agora a
EMAP está na segunda fase fazendo a adaptação de todas as baias em acrílico implantando uma
proteção, distribuindo kits com viseiras se máscaras aos colaboras e mantendo um grande
controle quanto aos Operadores e outras empresas que estão operando no Porto. O Tegram já
está comissionando a partir do dia 22/07/2020 o Berço 100 por 20 dias e depois entra no
comissionamento já operando, a COPI está em pleno vapor e provavelmente em outubro também
já vai estar em comissionamento, a Granel Química está com suas obras operando assim como a
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Ultracargo não parando nada e o investimento está garantido. O Conselheiro Carlos Roberto
Frisoli falou que na COPI foram adotadas medidas radicais logo no início da pandemia testando
seus funcionários de 15 em 15 dias e atualmente estão sendo realizados os testes mensalmente,
chegando a conclusão de que quem estava trabalhando estava melhor cuidado na COPI do que
em casa, estando atualmente com somente um empregado, os administrativos trabalhando em
forma de rodizio e a operação está trabalhando em ritmo normal. O Presidente solicitou ao
Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos representante dos trabalhadores portuários vinculados
que falasse sobre a situação dos trabalhadores de modo geral nesse período de pandemia. Relatou
o conselheiro Lusivaldo Santos, que no Porto do Itaqui, comparativamente com outros portos
brasileiros, embora o Covid 19 tenha alterado a normalidade das atividades portuárias e a
prestação dos serviços dos trabalhadores, desde março/2020, o que tem se percebido é que o
impacto foi minimizado, com poucos infectados, ausência de óbitos de trabalhadores e baixo
reflexo nas operações de atendimento das embarcações e de movimentação de cargas, certamente
em consequência das medidas de enfrentamento adotadas no tempo adequado pelas autoridades
do governo estadual, da secretaria de saúde e de vigilância sanitária, que em conjunto com o
judiciário e o ministério público local, empreenderam ações articuladas, que culminaram até no
“lockdown” na região metropolitana de São Luís, o primeiro ocorrido no Brasil, em razão da
pandemia, decretado pelo Governador. Tendo havido também rodízio de automóveis e várias
outras medidas no âmbito local, que em sintonia com as providências desencadeadas pela
administração portuária da EMAP, em conjunto com os operadores portuários, arrendatários,
OGMO, Sindicatos e demais atores intervenientes, está sendo possível enfrentar a pandemia
com resultados positivos. Ressaltou também o conselheiro Lusivaldo Santos que apesar da
pandemia ter implicado em baixo impacto nas operações portuárias do Itaqui, não há razões para
se comemorar, pois mesmo que não tenha havido morte de trabalhadores vinculados, não se pode
desconsiderar que ocorreram óbitos de familiares desses trabalhadores em decorrência do Covid
19, havendo caso de empregado que, infelizmente, perdeu o pai e a mãe. Enumerou ainda o
citado conselheiro, várias ações de enfrentamento adotadas pela EMAP e empresas da área
portuária, com o apoio dos Sindicatos, como por exemplo: afastamento dos trabalhadores de
grupo de risco, home office, trabalho presencial em escala de rodízio, controle de acesso com
aferição de temperatura, higienização e uso de EPIs apropriados, além de mascaras, testagens
quinzenais, antecipação de férias, suspensão de contratos de trabalho com manutenção da
remuneração e etc. Enalteceu ainda as ações da EMAP relativas à implantação do Hospital de
Campanha de São Luís e de doação de cestas básicas à comunidade carente do entorno da área
portuária, bem como a iniciativa das empresas privadas de se reunirem para adquirir aparelhos
respiradores e EPI’s para doação a hospitais maranhenses. Por fim, citou a assunção pela EMAP
do pagamento da indenização definida pela MP 945 a ser paga ao trabalhador portuário avulso
registrado no OGMO impedido de trabalhar por integrar grupo de risco, por se tratar de uma
medida inovadora adotada na EMAP em substituição a um mecanismo complexo estabelecido
pela referida MP. Em razões da fala do Conselheiro Lusivaldo Santos, que citou ações como
Hospital de Campanha e união das empresas para doação de respiradores, o Presidente do CAP
colocou a palavra à disposição dos demais Conselheiros, para que se pronunciasse quem tivesse
maiores detalhes dessas ações. O Conselheiro Jailson Luz informou sobre o investimento da
EMAP na montagem e manutenção do hospital de campanha de São Luís implantado em
convênio com outros órgãos do Governo do Estado do Maranhão para atender pessoas
contaminadas com Coronavrus, bem como explanou sobre a outra grande ação realizada no
entorno da área Itaqui Bacanga e Vila Maranhão, que contou com a colaboração da comunidade
portuária, que foi a distribuição de cinquenta mil cestas básicas adquiridas pela EMAP e
distribuídas com o apoio do Corpo de Bombeiros. O Conselheiro Carlos Roberto Frisoli
informou que, além da destruição feita pela EMAP outras empresas também realizaram ações
semelhantes a esta acrescentando que, somente a COPI distribuiu cinco mil cestas básicas. O
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Conselheiro Gustavo Henrique Jorge Lago, representante do Governo do Maranhão
compartilhou uma ação do Governo através da Secretaria de Indústria e Comércio com a
participação de várias empresas da área portuária e outras que se uniram e fizeram a doação em
espécie para que fosse efetuada a compra diretamente da China de 60 respiradores e várias outras
em empresas fizeram doação de álcool em gel, cestas básicas e outros equipamentos de
segurança para ajudar no combate a pandemia. O Conselheiro José Clementino da Silva Júnior
informou sobre a Vale, a empresa esteve e está atuando de modo permanente e preventivo, sem
medir esforços, e em todo território nacional, seja para fins de preservar a saúde de seus
funcionários, e familiares, seja contribuindo com o governo federal, estaduais e municipais.
Sendo indicada pela revista Forbes como a segunda empresa que mais doou para ajudar o pais na
luta contra o Covid-19, mais de R$ 500 milhões, dentre os quais, 5 milhões de testes rápidos para
o COVID-19, os quais foram entregues ao Governo Federal, além de ter contribuído para
infraestrutura hospitalar, equipamentos médicos e hospitalares nos municípios onde atua no
Maranhão e Pará, vagão UTI na Estrada de Ferro Carajás e destaque no apoio à construção do
Hospital de Campanha em Açailândia-MA. O Terminal Marítimo de Ponta da Madeira continua
operando em sua capacidade normal. Sendo que, para as equipes administrativas, foi largamente
adotado o trabalho à distância (home office) para mitigar o risco de contágio. A Vale ainda está
realizando testes rápidos (4º ciclo de testes) e triagens permanente dos funcionários e terceiros
que continuam a trabalhar no terminal. Todas as medidas recomendadas pela ANVISA e pelo
governo estão sendo cumpridas, como uso de máscara, álcool em gel, evitar aglomerações, uso
adequado de veículos etc. A Vale dispõe de um aplicativo para preenchimento (check list diário
dos empregados) a fim de um autodiagnostico sobre o Coronavirus. A Vale tem ainda um
número de telefone “Dr. PASA” para orientação medica e psicológica. Incidente – Embarcação
Mercante: STELLAR BANNER. O Comandante Alekson Barbosa da Silva Porto agradeceu a
ajuda de muitos dos que estão participando desta reunião quando da ocorrência do incidente com
a embarcação Stellar Banner, e iniciando a apresentação mostrou em slides toda a operação que
levou ao alijamento/afundamento da embarcação. Na oportunidade o Presidente solicitou que a
apresentação fosse disponibilizada aos demais Conselheiros para que todos entendam como tudo
aconteceu e informou que a mesma será anexada a esta Ata. Devido ao adiantado do horário,
ficou combinado que os outros tópicos da pauta: Relatório Mensal e Reuniões do CONSAD,
serão apresentados na próxima reunião. Encerramento. O Presidente do CAP deu por encerrada
a 71ª Reunião Ordinária, solicitando a lavratura da presente Ata.

Felipe Ozorio Monteiro da Gama
Presidente

Neci Rosa da Costa Oliveira
Secretária Executiva

Ari Estevam Castro Calisto (Titular)
Poder Público – ANVISA

Jailson Macedo Feitosa Luz(Titular)
Poder Público – EMAP

Alekson Barbosa da Silva Porto (Titular)
Poder Público – CPMA

Gustavo Henrique Jorge Lago(Titular)
Poder Público – Governo

José Clementino da Silva Júnior (Suplente)
Classe Empresarial – ABTRA

Flácio Moura Fé (Titular)
Classe Empresarial ACM
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Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Titular)
Classe Empresarial ABTP
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