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ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI,        

REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2022. 
 
 
Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 14 
horas, de forma híbrida, com os participantes presencialmente instalados na sala de 
videoconferência da sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, no 
Porto do Itaqui, em São Luís-MA e alguns com participação simultânea através de 
videoconferência, realizou-se a Reunião Ordinária nº 100ª do Conselho de Autoridade Portuária 
do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui relativa ao mês de dezembro/2022. Presidiu a reunião o 
representante do Ministério da Infraestrutura, Felipe Ozório Monteiro da Gama. Participaram 
desta reunião, além do Presidente do Colegiado, os conselheiros representantes do Poder 
Público: Roosevelt Aranha Saboia (Titular) Receita Federal; Representantes da Classe 
Empresarial: Ernildo Santos (Titular) VALE; Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Titular) 
ABTP; e Raul Lamarca (Titular) SINDOMAR; e da Classe dos Trabalhadores: Lusivaldo 
Moraes dos Santos (Titular) FNP; João Luís Diniz Nogueira (Suplente) FNP e José de 
Ribamar Oliveira Guimarães (Titular) FNP. Como convidados participaram: os 
representantes da Autoridade Portuária: Hibernon Marinho; Antonio Carlos Araújo; Rita 
de Cássia Costa Choairy; Randal Luciano e Felipe Constantino (representantes do 
Consórcio TEGRAM/Itaqui).  Item I.  Após a coleta das assinaturas dos conselheiros e 
convidados na lista de presença, havendo quórum presente para iniciar a reunião, o Sr. Felipe 
Gama, Presidente do Conselho abriu a sessão. Item II. O Presidente submeteu à aprovação do 
Conselho a Ata da 99ª Reunião Ordinária, realizada em 11/11/2022, sendo, por unanimidade, 
integralmente aprovado o texto da referida Ata. Item III. Não houve posse de conselheiros. 
Item IV. Leitura e distribuição de documentos recebidos pelo Conselho. Não houve 
recebimento de documentos nesse mês. Item V. Informações gerais e/ou esclarecimentos 
gerais preliminares. O Presidente aproveitou a oportunidade para dizer da sua satisfação em 
presidir pela primeira vez uma reunião de CAP de número 100 e igualmente da satisfação em 
presidir este Colegiado pelo período de dois anos, com recondução por mais dois anos. Na 
oportunidade informou ter enviado e-mail aos Conselheiros e convidados informando sobre a 
realização da confraternização do CAP, agendada para o final desta reunião. Aproveitou para 
fazer o convite para que todos participem desse momento de descontração. VI. Apresentação 
– Calendário de Reuniões 2023. O Presidente submeteu a aprovação do Colegiado o 
Calendário das reuniões do CAP/Itaqui para o ano de 2023 encaminhado previamente para 
todos os Conselheiros com as adequações conforme os feriados e pontos facultativos 
determinados pelo Governo Federal, do Estado do Maranhão e Prefeitura Municipal. VII - 
Apresentação – Plano de Trabalho – SINDOMAR. Foi realizada a apresentação pelo 
Conselheiro e Presidente do SINDOMAR, senhor Raul Lamarca, conforme exposição anexa a 
esta ata. Iniciou apresentando a História do SINDOMAR  (1994-2022), da  Governança, do 
Novo Momento e do Planejamento para 2023. Em seguida apresentou os objetivos para os 
próximos anos: Fomentar ideias que visem o aprimoramento econômico e financeiro da 
atividade representada; colaborar com os poderes públicos para solucionar problemas que se 
relacionem às operações portuárias no estado do Maranhão; manter relações com as demais 
organizações sindicais. PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS - Representar os direitos e 
os interesses dos associados, em toda a sua base territorial, perante às autoridades 
administrativas, jurídicas e políticas; fixar quaisquer contribuições devidas por todos os que 
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desempenham as atividades representadas pelo Sindicato; Celebrar Convenções Coletivas de 
Trabalho (CCTs) com as categorias de trabalhadores, bem como prestar, caso solicitado, 
assistência aos associados nos Acordos (ACTs) de seus associados. O Presidente do 
SINDOMAR, na sequência fez um balanço dos primeiros 100 dias do seu mandato, falando 
das ações internas e externas, Planejamento para 2023: Gerar valor para o complexo portuário 
do MA; criar e manter uma marca forte; e construir um modelo de gestão profissional. VIII. 
Apresentação – Controle de particulado no TEGRAM. Foi realizada a apresentação pelo 
senhor Luciano Randal conforme exposição anexa a esta ata. Iniciando a apresentação mostrou 
que o TEGRAM é UM MARCO PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO. Melhorias no 
sistema de expedição de navios. VISÃO GERAL DO PROJETO: O objetivo deste projeto é 
reduzir e recapturar um mínimo de 90% do material particulado proveniente do carregamento 
de vários grãos, cereais e farelo no TEGRAM, reduzindo os efeitos ambientais e aumentando 
a segurança em todo o terminal. GERAÇÃO DE PARTICULADO - O particulado (pó) está 
presente em 100% das operações de granéis sólidos, gerando acúmulo e HH (homem-hora) 
para recuperação e retorno ao processo. Continuando apresentou um gráfico mostrando que a 
A SNAP desenvolveu um revestimento único para grãos, oleaginosas e farelos totalmente livre 
de poluentes chamado "SP50CO". O SP50CO adere aos produtos através de um processo 
eletrostático, criando um “filme” na superfície dos mesmos sem os penetrar ou alterar suas 
especificações. Esse revestimento capta e adere a matéria particulada (pó). Falou que o 
SP50CO é aplicado através de um sistema específico e automatizado que permite a 
homogeneidade da aplicação. não é absorvido pelo produto aonde é aplicado pois é um 
revestimento. Portanto  não altera o teor de umidade ou conteúdo protéico do mesmo. É 
utilizado em soja, milho, oleaginosas, arroz, cevada, farelos de soja e milho, etc… O líquido é 
misturado numa câmara de emulsão que é parte dos equipamentos fornecidos pela SNAP. 
Utiliza-se aproximadamente 50ml de SP50CO para tratar uma tonelada de grãos e finalizando 
mostrou em gráficos os resultados com SNAP e sem SNAP. Após a apresentação, o Presidente 
pabenizou a postura dos representantes do TEGRAM em comparecer nas Reuniões do 
CAP/Itaqui sempre que são convidados vir mostrar o que está sendo feito em termos de 
investimentos. O Presidente pediu anuência ao Colegiado para transferir o item IX da pauta, 
que seria a apresentação – Atualização de obras, serviços, projetos e outras intervenções 
em andamento no Porto do Itaqui, promovidas pela EMAP para a próxima reunião, em 
razão do adiantado da hora e tartar-se de um assunto importante e bem extenso e na sequência 
solicitou ao Gerente de Logística da EMAP, o senhor Hibernon Marinho para dar início a 
apresentação do Item X – Relatório Mensal – Autoridade Portuária. Iniciando a 
apresentação do relatório referente ao mês de novembro/2022, mostrou os recordes alcançados; 
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 está anexada a esta Ata. XI. Reuniões do CONSAD – O Conselheiro 
Lusivaldo Moraes dos Santos , representante da Classe dos Trabalhadores no Conselho de 
Administração - CONSAD/EMAP, indicado pelo CAP/Itaqui, fez breve relato da última 
reunião desse Conselho de Administração, ocorrida em 23 de novembro. Não havendo 
manifestação e comentário dos conselheiros quanto a outro assunto a ser tratado, o 
Presidente do CAP deu por encerrada a 100ª Reunião Ordinária, solicitando a lavratura da 
presente Ata. 
 - Gestão  


