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ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI,        

REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2022. 
 
 
Aos 08 (oito) dias do mês de julho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09 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 95ª do Conselho de Autoridade Portuária do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui 
relativa ao mês de julho/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 do Poder Público: Elmar Fernandes Nascimento 
(Titular); Jailson Macedo Feitosa Luz - (Titular) EMAP; Marcelo de Araújo Costa Coelho 
(Suplente) EMAP; José Ribamar Marinho Filho (Suplente)  CPMA; Anderson Marcelo 
de Souza Silva – CPMA;  Classe Empresarial: Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Titular) 
ABTP; Ernildo Santos – (Titular) VALE; AEB;  e da Classe dos Trabalhadores:  José de 
Ribamar Oliveira Guimarães (Suplente) FNP e João Luis Diniz Nogueira (Titular) FNP e 
Lusivaldo Moraes dos Santos (Suplente) - FNP. Como convidados participaram: Marcelo 
Castelo Branco – ANTAQ;  Elaine Cristina Correa Barbosa de Carvalho - PETROBRÁS; 
Roland Klein – ADECON; Havendo quórum presente para iniciar a reunião, o Sr. Felipe 
Ozorio Monteiro da Gama, Presidente do Conselho abriu a sessão. Item I. O Presidente 
informou que a EMAP recomendou e sugeriu que as Atas  e Termos de Posse que estão 
sem assinatura desde o ano de 2020 em decorrência da pandemia da COVID-19, sejam 
assinadas no sistema Clicksign. O que foi anuido e aprovado pelo plenário do conselho. 
Item II. O Presidente submeteu à aprovação do Conselho a Ata da 94ª Reunião Ordinária, 
realizada em 03/06/2022, encaminhada previamente aos conselheiros, sendo, por 
unanimidade, integralmente aprovada pelo Conselheiros do CAP/Itaqui. Na oportunidade 
informou que as reuniões continuarão acontecendo de forma presencial e híbrida. III. 
Apresentação e posse de conselheiros, a ser consignada em Ata. O Presidente noticiou acerca 
da recondução dos representantes da Autoridade Portuária – EMAP, no Conselho de 
Autoridade Portuária do Porto do Itaqui,  senhores Jailson Macedo Feitosa Luz (Titular) e 
Marcelo de Araújo Costa Coelho (Suplente), oportunidade em que tomaram posse. IV. 
Leitura e distribuição de documentos recebidos pelo Conselho. Não houve recebimento de 
documentos nesse mês. V. Informações gerais e/ou esclarecimentos gerais preliminares. O 
Presidente aproveitou esta reunião para parabenizar a administração do Porto do Itaqui, 
usuários do Porto e toda a comunidade portuária pelo recebimento no mês de junho do prêmio 
Brasil mais Portos, realizado pela Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do 
Ministério da Infraestrutura onde o Porto do Itaqui logrou êxito em quatro categorias das seis 
premiadas, comentando em seguida a importância de cada prêmio recebido e sua ligação com 
o crescimento do Porto do Itaqui. O Conselheiro Jailson Macedo Feitosa Luz também fez uso 
da palavra para comentar sobre a premiação recebida pela EMAP, enfatizando que essa 
premiação é fruto de um trabalho iniciado em 2015 visando a melhoria da governança foram 
implementadas várias ações como planejamento estratégico, atualização do Plano de 
Desenvolvimento e Zoneamento do Porto dentre outras que fizeram com que o Porto do Itaqui 
se destacasse tanto, chegando a galgar prêmios como os que foram recebidos. O Conselheiro 
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Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar falou da satisfação em estar presente quando do recebimento 
da premiação pela EMAP, e toda a comunidade portuária se sente honrada em fazer parte dessa 
premiação, em especial com o recebimento do prêmio de gestão tão esperado por todos. Item 
VI. Apresentação pela Banco do Nordeste – BNB/MA. O senhor Danivan Borges Mendes 
Lacerda, Superintendênia do Banco do Nordeste no Estado do Maranhão agradeceu o 
convite, falando a sua satisfação em estar presente nesta reunião para dar a conhecer ao 
Colegiado das ações do Banco do Nordeste no Estado do Maranhão. Aproveitou para 
parabenizar a EMAP pela premiação recebida, falando do orgulho que tal prêmio dar ao 
povo do Maranhão. Iniciou apresentando as ações desenvoldas pelo BNB no apoio à 
Logística e Infraestrutura portuária Regional. O BNB é uma instituição financeira múltipla, 
sociedade de economia mista, de capital aberto, com 70 anos de atuação; Maior banco de 
desenvolvimento regional da América Latina; Maior programa de microcrédito produtivo 
orientado da América do Sul; Administra o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE); Primeiro Banco Público a criar um Hub de Inovação. Em seguida comentou 
sobre Área de atuação do BNB no tocante a Clientes Ativos, Agências, Rede Bancária.  FNE 
INFRAESTRUTURA POR UF E ATIVIDADE – EM TRAMITAÇÃO.  PROINFRA cuja 
finalidade é financiar a aquisição de bens de capital e implantação, modernização, reforma, 
relocalização ou ampliação de inclusive capital de giro, quando exclusivamente associado ao 
investimento, para os seguintes setores: Geração, transmissão e distribuição de energia, 
Infraestrutura logística, ou seja, construção e manutenção de ruas, avenidas, viadutos rodovias, 
metros, ferrovias, portos e aeroportos. Sistemas telefônicos fixos ou moveis em comunidades; 
Exploração de gás natural; Iluminação pública; investimento em conectividade; gastos com 
construção e reforma etc. Público alvo: Pessoas jurídicas de direito privado e empresários 
registrados na junta comercial, inclusive as empresas responsáveis pela administração ou 
implantação de ZPE. Limite de financiamento:  Até 100% do valor do investimento, a depender 
do porte e localização. Garantias: Negociadas e estruturadas de acordo com cada operação, 
tendo sido apresentado e comentado ponto a ponto nos casos das garantias.  Prazo máximo: 
Até 34 anos, inclusos até 8 anos de carência: Projetos de mobilidade urbana, rodovias, ferrovias 
e hidrovias Até 24 anos, inclusos até 8 anos de carência: Projetos de geração e transmissão de 
energia, portos e aeroportos. Itens negociáveis: Construção, reforma e ampliação de 
benfeitorias e instalações; Realização de estudos ambientais; Aquisição de máquinas e 
equipamentos, inclusive gastos com frete e montagem; Capital de giro associado. Comentou 
sobre os encargos financeiros, taxa pré fixada ou pós fixada. Fluxo de contratação de 
financiamento a investimento e de longo prazo. Esta apresentação está anexada a esta Ata. Após 
a apresentação o Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar solicitou alguns esclarecimentos 
sobre a questão das garantias, o que foi esclarecido pelo senhor Danivan Borges Mendes 
Lacerda.  Na sequencia desta exposição o Presidente submeteu ao Colegiado a antecipação 
da apresentação do Relatório de Performance relativo ao mês de junho/2022, concordada pelos 
presentes.VIII. Relatório de Performance – Junho/2022. Apresentado pelo Diretor de 
Operações da EMAP e Conselheiro Jailson Macedo Feitosa Luz, que iniciou a apresentação de 
relatório referente ao mês de Junho/2022: Inicialmente 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. 
No final da apresentação o Presidente do CAP/Itaqui parabenizou o Conselheiro Jailson 
Macedo Feitosa Luz pela excelente apresentação, enfatizando que as apresentações estão cada 
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vez melhores.  Esta apresentação está anexada a esta Ata. VII. Apresentação – Resolução 
ANTAQ nº 77, de 09/06/2022. O Presidente passou a palavra para o Chefe da Unidade 
Regional de São Luís, senhor Marcelo Castelo Branco para discorrer sobre este assunto. 
Inicialmente falou da Superintendência de Outorgas antes e depois da mencionada Resolução, 
o que mudou no organograma e na reestruturação da ANTAQ. Reestruturação das 
superintendências de outorgas e de regulação; Resolução ANTAQ Nº 70, de 19 de março 
de 2022; Reestruturação da Superintendência de Fiscalização e Coordenação das 
Unidades Regionais – SFC; Resolução ANTAQ Nº 77, de 09 de junho de 2022. Resolução 
nº 3.259/ANTAQ - APROVA A NORMA QUE DISPÕE SOBRE A FISCALIZAÇÃO E 
O PROCEDIMENTO SANCIONADOR EM MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 
ANTAQ. Continuando o senhor Marcelo Carvalho explicou ao Colegiado o que mudou 
com a nova reestruturação. Em seguida apresentou a Superintendência de Outorgas  
depois da restruturação. O Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos solicitou 
esclarecimentos sobre a Regional de Belém, se a mesma ficará com a unidade de São Luís 
e a de Manaus, tendo sido os esclarecimentos prestados pelo expositor. Ao final dessa 
exposição o Presidente do CAP/Itaqui agradeceu ao Representante da ANTAQ pela 
excelente apresentação. Esta apresentação está anexada a esta Ata.  Item IX. Reuniões do 
CONSAD. O Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos, representante da Classe 
Trabalhadora no Conselho de Administração - CONSAD/EMAP indicado pelo 
CAP/Itaqui, fez breve relato da última reunião do Conselho de Administração, realizada 
no dia 22/06/2022, que aconteceu de forma presencial, na qual além dos assuntos de rotina 
(Relatórios mensais de Resultados Financeiros e Performance Operacional), foi realizada 
a apresentação da Norma de Atracação do Porto do Itaqui e outras duas apresentações 
referentes a atualização do Planejamento Estratégico da EMAP e da Proposta de reajuste 
dos limites de dispensa de licitação da EMAP, asuntos que se encontram-se ainda em fase 
de análise para deliberação do CONSAD/EMAP em suas próximas reuniões. ASSUNTOS 
GERAIS. Concluída a Ordem do Dia, o Presidente do CAP franqueou a palavra a todos 
para abordagem de outros assuntos. Não havendo manifestação e comentário dos 
conselheiros quanto a outro assunto a ser tratado, o Presidente do CAP deu por encerrada 
a 95ª Reunião Ordinária, solicitando a lavratura da presente Ata. 
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