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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI
ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2018

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro 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 Conselho de Autoridade Portuária do Porto do CAP/Itaqui
relativa aos meses de agosto e setembro do ano de 2018, iniciados os trabalhos e
verificado o “quórum” foi aberta a Reunião, o Presidente Senhor Ogarito
Borgias Linhares, agradeceu a presença dos Conselheiros e convidados,
justificando que em virtude compromissos imprevistos em Brasília, a reunião
referente ao mês de agosto de dois mil e dezoito deixou de ser realizada. Em
seguida falou da satisfação em presidir esta reunião onde serão empossados e
reconduzidos um total de 12 Conselheiros. I – Posse e Recondução de
Conselheiros. O Presidente solicitou a Secretária Neci Rosa da Costa Oliveira
que entregasse a cada Conselheiro seu respectivo Termo de Posse para a
necessária assinatura são eles: Paulo Antonio Carlos, Milton Calado, Carlos
Alberto Alffinger e Felipe Rodrigues Chaves. O Presidente do CAP/Itaqui deu
início aos trabalhos falando que o CAP hoje está passando por um processo de
rediscussão da competência. II – Estágio do Licenciamento Ambiental da
Construção dos Berços 98 e 99 do Porto do Itaqui. Em seguida passou a
palavra para a senhora Gabriela Heckler, Gerente de Meio Ambiente da Empresa
Maranhense de Administração Portuária - EMAP, que agradeceu a oportunidade
de estar no CAP e poder mostrar a este Colegiado as atividades que a EMAP vem
desempenhando no sistema de gestão ambiental do Porto, enfatizando que o foco
maior será no Berço 98, e que o Berço 99 ainda será construído, aproveitando a
oportunidade para informar que o processo já foi iniciado, e será longo e
demorado principalmente porque a questão de responsabilidade sócio ambiental
necessita de uma análise profunda. Apresentação – Retomada da Usina de
Pelotização de São Luís. O Presidente passou a palavra ao senhor Leonardo
Monteiro – Gerente de Produção de Pelotização de São Luís, que fez um breve
relato sobre a Empresa VALE no Maranhão, informando que a empresa gerou
aproximadamente 370 postos de trabalho diretos e 1200 indiretos durante as
obras, ressaltando que mais de 80% dos empregados são do Maranhão.

Continuando informou que Usina está paralisada desde 2012 devido a baixa
demanda mundial por pelotas, e a previsão para a retomada das operações está
prevista ainda para o ano de 2018, apresentando em seguida um vídeo sobre o
fluxo de todo o processo de pelotização. Continuando apresentou ao CAP/Itaqui
o projeto de revitalização da Usina e o Sistema de Controle Ambiental – Cuidar
do Nosso Planeta, mostrando como é realizado. III – Indicadores Operacionais –
Agosto/2018. O Colaborador Adauto José Aguiar Serpa fez a apresentação dos
Indicadores em substituição ao Conselheiro José Antônio Alves Magalhães, Diretor de
Operações da EMAP e Conselheiro. Iniciou a apresentação mostrando os seguintes
gráficos: Movimentação de Veículos – 2017x2018, Movimentação de Passageiros –
2017x2018; Total de Cargas Movimentadas(kton) – Agosto 2018; Movimentação
Granel Líquido (kton) – Agosto 2018; Movimentação de Cargas Granel Sólido (kton)
Agosto 2018; Movimentação de Cargas Carga Geral (kton) – Agosto 2018. Em seguida
apresentou o total de cargas movimentadas no mês de agosto/2018; Participação por
tipo de carga(ton) Movimentação Jan – Ago/2018; Participação por tipo de carga (ton%) – Granel Sólido Mecanizado Jan - Ago 2018; Movimentação Total de Carga por
Berço (ton) – Jan - Ago 2017x2018; Comparativo de Navios Atracados por Berço (und)
– Jan - Ago 2017x2018; Taxa de Ocupação dos Berços(%) – Jan – Ago 2017x2018;
Quantidade de Navios x Taxa de Ocupação x Total Mov. – Jan - Ago 2018; Tempo
médio administrado de espera navios 2018 (horas) considera a espera dos navios
prontos que não atracaram por falta de espaço; Produtividade Operador Portuário de
Granel Sólido – 2017x2018 (ton/dia). Cumprida integralmente a Ordem do Dia e

não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a reunião.
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