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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI
ATA DA REUNIÃO DE 26 DE OUTUBRO DE 2018
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro do ano de 2018 (dois mil e dezoito) às
09:00 horas, na Sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP,
situada no Porto do Itaqui, em São Luís/MA, realizou-se a Reunião Ordinária do
Conselho de Autoridade Portuária do Porto do CAP/Itaqui relativa ao mês de
outubro/2018, iniciados os trabalhos e verificado o “quórum” foi aberta a Reunião pela
senhora Fernanda de Paiva Araújo, Suplente do Presidente do Conselho de Autoridade
Portuária – CAP/Itaqui, que tomou posse nesta reunião, agradecendo a presença dos
Conselheiros e convidados e acima de tudo falou da sua satisfação em fazer parte deste
Colegiado e presidir esta reunião. I – Posse dos Conselheiros. A Suplente do Presidente
iniciou os trabalhos dando posse aos senhores Ari Estevam Castro Calisto e José
Machado Filho, Representantes da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitário
no Conselho de Autoridade Portuária-CAP/Itaqui. Em seguida justificou a ausência do
Presidente do CAP/Itaqui que por problemas de saúde não pôde comparecer a esta
reunião. II – Ofício SINDOMAR – Sindicato dos Operadores Portuários do Estado
do Maranhão, referente a suspensão imediata dos efeitos da Portaria nº 229/2018EMAP, que trata da Vinculação de Trabalhadores Portuários. O Conselheiro
Lusivaldo Moraes dos Santos passou a relatar o assunto informando que o CAP/Itaqui
recebeu um Ofício datado de 16 de outubro de 2018, do Presidente do Sindicato dos
Operadores Portuários do Estado do Maranhão solicitando suspensão imediata dos
efeitos da Portaria nº 229/2018-PRE/EMAP, publicada no Diário Oficial do Estado,
estabelecendo as condições para vinculação do Trabalhador Portuário Avulso devendo
ser apenas aqueles registrados junto ao OGMO/Itaqui. Referido documento solicita
também o agendamento de uma reunião com a Autoridade Portuária com a urgência que
o caso requer para tratar dos termos da mencionada Portaria. Em seguida o senhor
Luciano Randal, membro do Conselho do SINDOMAR informou o documento foi
encaminhado para a FENOP – Federação Nacional dos Operadores Portuários para
também se manifestar sobre os efeitos desta Portaria face ao cenário do setor da classe
obreira dessa relação capital trabalho no Porto do Itaqui, envolvendo as requisições
junto ao OGMO, e na visão dos Operadores Portuários a publicação dessa Portaria trará
efeitos colaterais em todas as atividades de operação portuária dos arrendatários que
operam dentro da poligonal do Porto do Itaqui. Em seguida o Diretor de Operações da
EMAP, senhor José Antonio Alves Magalhães informou que este assunto já está sendo
tratado pela Autoridade Portuária e que a EMAP já recebeu um documento suspendendo
os efeitos da Portaria nº 229/2018-PRE/EMAP. O Conselheiro José Clementino da
Silva Júnior solicitou a palavra para divulgar a segunda Conferência de

Desenvolvimento Portuário realizada pela VALE, e aproveitou para apresentar o senhor
Carlos Auffinguer, colaborador da VALE e Representante da ABTP no CAP/Itaqui,
oriundo da Marinha do Brasil e defensor do CAP dentro da ABTP e ABTRA. Na
sequência o Conselheiro José Clementino informou ter convidado também o professor
Wellington Beckman que é maranhense, advogado, oficial de Marinha Mercante,
justificou em seguida que o convite foi feito em razão da evolução e necessidade de
capacitação de mão de obra portuária e marítima no Maranhão. Com a palavra o
Professor Wellington Beckman informou que há dois anos trouxe para o Maranhão a
Pós Graduação em Gestão de Transportes e Portos, percebendo a partir dai que São Luís
carece de capacitação efetiva em muitas áreas principalmente na área marítima
portuária, decidindo a partir dai fundar o Instituto Beckman de Desenvolvimento com o
objetivo de capacitar profissionais nessas áreas. Em seguida o Conselheiro José
Clementino da Silva Júnior solicitou a senhora Mariana colaboradora da área de
comunicação da VALE para divulgar a realização da segunda Conferência de
Desenvolvimento Portuário promovida pela VALE nos dias 27 e 28 de novembro de
2018, no Parque Botânico/VALE, com palestras e painéis que permitirão discussões e
reflexões sobre o cenário portuário e suas perspectivas, bem como outros temas
inerentes ao setor e as inscrições poderão feitas no site da VALE. III – Perspectivas
de Movimentação de Grãos do Maranhão – TEGRAM – Terminal de Grãos do
Maranhão no Porto do Itaqui. O senhor Luciano Randal, Diretor do TEGRAM
apresentou os senhores Felipe Constantino e Alisson Ribeiro, responsáveis pela área de
Engenharia e Gerência de Projetos do Consórcio TEGRAM que conduzirão as obras da
segunda fase do Projeto TEGRAM. Em seguida apresentou um vídeo institucional sobre
a importância do TEGRAM para o desenvolvimento do Maranhão na geração de
empregos diretos e indiretos. Os armazéns serão construídos de forma idêntica e tem
capacidade de armazenamento de até cento e vinte e cinco mil toneladas totalizando
quinhentas mil toneladas de capacidade estática. O Consórcio é formado por quatro
terminais alfandegados distintos, formado por empresas distintas, sendo quatro
contratos de arrendamentos, falando da função de cada empresa que compõe o
Consórcio, bem como do trabalho desenvolvido por elas para que o TEGRAM seja o
sucesso que é atualmente. O senhor Luciano Randal falou da evolução dos números nos
diferentes modais nos anos de 2017/2018 com a colocação do modal rodoviário
mostrando o crescimento e o potencial do Terminal de Graõs do Maranhão que
atualmente é considerado um dos Terminais de maior performance do Brasil. O
Engenheiro Alisson Ribeiro apresentou detalhadamente o projeto da fase II já
aprovado, com previsão de início das obras já no mês janeiro de 2019, acrescentando
que o projeto fase II consiste basicamente na duplicação da capacidade da área comum
com a perspectiva de que no primeiro semestre de 2020 já sejam iniciadas as operações
com carga. IV – Proposta sobre a participação como membros convidados
permanentes um representante do OGMO/Itaqui, senhora Ana Barbosa e o senhor
Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar, Membro do Conselho de Administração da EMAP.
O Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos falou sobre a apresentação feita pela
senhora Ana Barbosa Gerente do OGMO/Itaqui na reunião do CAP/Itaqui do mês de
setembro/2018, que apresentou a situação atual do OGMO/Itaqui, e naquela ocasião o

Presidente deste Conselho senhor Ogarito Borgias Linhares fez um convite para que a
senhora Ana Barbosa Gerente Administrativo do OGMO/Itaqui passasse a participar de
forma permanente como membro convidado das reuniões deste Conselho em razão da
importância das matérias relativas ao OGMO/Itaqui, acrescentando que o Regimento
Interno do CAP/Itaqui dá formalidade para estes convites de maneira que o convidado
possa participar do Colegiado de forma permanente. Na oportunidade o Conselheiro
Lusivaldo Moraes dos Santos solicitou que a mesma condição seja igualmente dada ao
senhor Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar. A Suplente do Presidente colocou em votação a
proposta do Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos tendo o Conselho aprovado a
proposta do referido Conselheiro. Devido ao adiantado da hora a apresentação dos
Indicadores Operacionais referentes ao mês de setembro será feita na reunião do mês de
novembro/2018. Cumprida integralmente a Ordem do Dia e não havendo mais nada a
ser tratado, foi encerrada a reunião.

Fernanda de Paiva Araújo
Suplente do Presidente do CAP/Itaqui
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Secretária Executiva do CAP/Itaqui

