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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI
ATA DA REUNIÃO DE 30 DE AGOSTO DE 2019

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de 2019 (dois mil e dezenove), 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
64ª do Conselho de Autoridade Portuária do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui relativa
ao mês de agosto, 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; Cláudio Roberto Caetano
Lopes (Suplente) - Receita Federal; Marcio Ramalho Dutra Mello (Titular) Capitania dos Portos; Milton Lima Calado (Titular) - Município; da Classe
Empresarial: Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Titular) - ABTP; Felipe Rodrigues
Chaves (Titular) - ABTP; e da Classe dos Trabalhadores: Lusivaldo Moraes dos
Santos (Titular) - FNP. Como convidados compareceram: Adauto José Aguiar
Serpa – EMAP; Ellen Brissac - EMAP; Eduardo César de Oliveira Bellaguarda PETROBRAS; Nilton J. C. Farias - VALE Terminal de Cobre; Ernildo Santos VALE Institucional Porto; Erivaldo da Costa Monteiro - PETROBRAS e Elaine
C. C. Barbosa - PETROBRAS, conforme assinaturas na lista de presença anexa a
esta ata. Iniciados os trabalhos e verificado o “quórum” necessário foi aberta a
Reunião, o Presidente do CAP/Itaqui Senhor Felipe Ozorio Monteiro Gama,
tomando posse e agradecendo a presença dos Conselheiros e convidados. Em
seguida comunicou que a ata da reunião anterior deverá ser assinada pelo ex
Presidente, acrescentando que sempre no inicio de cada reunião tratará da Ata
anterior antes mesmo de adentrar na ordem do dia. O Presidente do CAP se
apresentou e em seguida fez um breve relato da sua passagem por alguns CAP’s,
sendo o CAP/Itaqui o quarto Conselho que preside, já tendo presidido o CAP de
Ilhéus, Salvador e Aratu e completou quase quatro anos à frente do CAP de
Itaguaí, hoje assumindo a presidência do Conselho de Autoridade Portuária do
Porto do Itaqui-CAP/Itaqui. Falou também da sua atual situação na Secretaria
Nacional de Portos e Transportes Aquaviários – SNPTA onde desempenha suas
atividades por ter sido requisitado desde o ano de dois mil e quatorze junto ao
DNIT, autarquia da qual é servidor de carreira, comentando a seguir sobre as

várias reformulações ocorridas na Secretaria Nacional de Portos e Transportes
Aquaviários – SNPTA, onde atualmente responde pela Coordenação de
Modelagem de Arrendamentos Portuários. Em seguida passou a palavra a cada
participante presente na reunião para que se fizesse breve apresentação e falasse
da sua representação no Conselho. Na sequência o Presidente informou que será
organizada a questão das pessoas convidadas definindo quem já está como
convidado permanente e quais os convidados pontuais, falou também sobre a
organização dos assuntos para as pautas pretendendo trabalhar nas próximas
reuniões a começar por manter entendimento com a administração da EMAP
para viabilizar a apresentação do Orçamento de Investimentos do Porto do Itaqui
tão logo possível. Outro assunto importante que provavelmente fará parte da
pauta da próxima reunião é o andamento das obras do TEGRAM fase II. O
Presidente falou também da sua intenção em implantar uma pauta fixa para as
reuniões por entender da importância do alinhamento do CAP/Itaqui com as
questões mais estratégicas da Autoridade Portuária. Sendo que, caso não haja
objeção por parte do Colegiado, deixará uma pauta permanente reservado em
cada reunião um espaço para os Representantes do Conselho de Administração
da EMAP trazerem de forma sucinta para o CAP/Itaqui os aspectos mais
relevantes tratados nas reuniões do CONSAD. O Conselheiro Silvio Lúcio de
Oliveira Aguiar se manifestou a respeito da ausência de algumas representações
nas reuniões, enfatizando que quando o CAP era um Conselho deliberativo a
participação dos Conselheiros era bem maior e que a partir de quando passou a
ser somente consultivo houve um esvaziamento nas reuniões, daí passou-se a
fazer convites aos integrantes da comunidade portuária para participar das
reuniões já que o CAP é o melhor MBA da área portuária. Aproveitando a
manifestação do Conselheiro Silvio a respeito deste assunto o Presidente
informou que manterá contato com todos esses Conselheiros das diversas
representações com o intuito de trazê-los de volta às reuniões deste Colegiado. O
Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos solicitou informações a respeito do
programa de privatização do Governo Federal no tocante ao Porto do Itaqui,
sendo que o Presidente do CAP respondeu que quanto a esse assunto tem
conhecimento dos processos anunciados pelo Governo Federal e veiculados na
mídia e que no seu entendimento a privatização propriamente dita é um processo
naturalmente longo, pois varia em modelo adequado a realidade de cada unidade
portuária e da sua viabilidade. Foi informado que a apresentação acerca do
Projeto do Terminal Portuário de Alcântara será realizada numa próxima reunião,
por motivo de viagem dos expositores convidados. Seguindo a pauta, o
Presidente do CAP passou a palavra ao Senhor Adauto José Aguiar Serpa,
Gerente de Operações da EMAP para fazer a apresentação do Relatório
Gerencial de Operações JANEIRO X JULHO 2019. Nos debates relacionados a

essa apresentação foram solicitados alguns ajustamentos a serem implementados
nas próximas exposições mensais da EMAP do Relatório Gerencial de
Operações, como a inclusão da tabela e gráfico de pizza das cargas
movimentadas e os acumulados de 2016 e 2017. ASSUNTOS GERAIS. Concluída
a Ordem do Dia, o Presidente do CAP franqueou a palavra a todos para abordagem de
outros assuntos. Encerramento. Não havendo outro assunto a ser tratado, o Presidente
do CAP deu por encerrada a 64ª Reunião Ordinária, solicitando a lavratura da presente
Ata.
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