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ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI,        

REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2023. 
 
 

Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 9 

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 102ª do Conselho de 

Autoridade Portuária do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui relativa ao mês de fevereiro/2023. 

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: Rosevelt Aranha Saboia Receita, 

Federal; Anderson M. de Souza Silva (Suplente) Representante da Marinha do Brasil; 

Jailson Macedo Feitosa Luz (Titular) Representante da Autoridade Portuária, e Cicero 

Oliveira Sampaio, Especialista em Regulação da ANTAQ.  Representantes da Classe 

Empresarial: Ernildo Santos (Titular) VALE; Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar 

(Titular) ABTP; e Raul Lamarca Fortes Braga Portela (Titular) SINDOMAR; 

Guilherme Elarrat Eloy (Titular) ABTRA e Representantes da Classe dos 

Trabalhadores: José de Ribamar Oliveira Guimarães (Titular) FNP; Lusivaldo 

Moraes dos Santos (Titular) FNP; João Luís Diniz Nogueira (Suplente) FNP. 

Como convidados participaram: Hibernon Marinho – EMAP; Jorge William – 

OGMO; Ana Claudia Barbosa – OGMO; Ricardo Micucci dos Santos – G5 

Logística; Lidia Pflueger – SINGAMAR e Priscilla Duailibe – RAIZEN. 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 101ª Reunião Ordinária  realizada em 13 de janeiro do ano de 2023  e, sendo, 

por unanimidade, integralmente aprovado o texto da referida Ata. Item III. Não houve 

posse de novos 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 iniciou 

comentando sobre a publicação do Decreto que entrou em vigor no dia 24/01/2023 com 

a reforma ministerial no que tange ao então Ministério da Infraestrutura, sendo que com 

a reforma o Ministérios dos Transportes cuidará dos modais terrestres rodoviário e 

ferroviário e o Ministério de Portos e Aeroportos, se encarregará do modal portuário e 

aeroportuário. Em seguida passou a palavra para o Conselheiro Raul Lamarca Fortes 

Braga Portela – SINDOMAR, para palavras iniciais enquanto solicitante da pauta e 

fazer a apresentação da direção executiva e equipe do OGMO presentes nesta reunião. 

Item VI. Apresentação – Estatísticas do Trabalho Portuário no Itaqui em 2022. O 

Presidente passou a palavra para a Diretora Executiva do OGMO/Itaqui, senhora Ana 

Cláudia Barbosa para apresentar ao Colegiado os colaboradores que a acompanham 

nesta reunião, o senhor Jorge William Cardoso de Sousa, Coordenador Operacional e 

senhora Wilca Maria Rocha da Silva, responsável pela segurança e saúde dos 

trabalhadores Portuários Avulsos e funcionários. Em seguida apresentou os resultados 

obtidos no ano de 2022 e os desafios para os próximos anos. Inicialmente falou da 
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Missão, Visão e Valores do OGMO/Itaqui; Organograma; Quantitativo de 

Trabalhadores Portuários Avulsos – TPA´s, atualmente são 320 registrados no 

OGMO/Itaqui, entre Trabalhadores Portuários Avulsos – TPA´s e colaboradores sendo: 

239 ativos, 11 estão afastados pelo INSS e 12 afastados por atestado médico. A 

categoria com maior número de trabalhadores é a de Arrumador, seguido da categoria 

de Vigia que hoje desempenham a multifunção nas categorias de estiva e arrumador no 

OGMO/Itaqui. O OGMO/Itaqui conta com 25 colaboradores entre funcionários e 

estagiários distribuídos nos setores administrativo, escalação e operacional. 

Continuando apresentou um gráfico com a situação de escolaridade e Faixa etária 

desses TPA`s. Apresentou ao Colegiado o desempenho operacional, bem como o 

Programa de Treinamento e Desenvolvimento dos mesmos. O Conselheiro Lusivaldo 

Moraes dos Santos aproveitou a oportunidade para após a discussão sobre a contratação 

de TPA´s pelo Operador Portuário G5, lamentou a ausência da representação dos 

Trabalhadores Portuários Avulsos nas reuniões deste Conselho, sugerindo um trabalho 

de resgate desses representantes nas nossas reuniões. O Presidente do CAP, esclareceu 

que a secretaria executiva do CAP, de tempo em tempo, busca junto tais representações 

a regularização das portarias visando a retomada da assídua participação, mas a 

regularização requer iniciativa das próprias representações interessadas junto à 

Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, do Ministério. A 

Representante do OGMO/Itaqui mostrou como funciona o Programa Ancoragem e 

seus objetivos: Proporcionar um ambiente organizacional favorável à realização do 

trabalho em equipe, que incentive a participação e engajamento; Melhoria na 

performance e resultado sustentável das empresas operadoras portuárias e o 

Reconhecimento pelo trabalho realizado. Continuando mostrou também como funciona 

a Segurança do Trabalho, Saúde, Acordos, bem como toda a parte Institucional do 

OGMO/Itaqui: Realização do I Seminário de Direito do Trabalho Portuário do OGMO-

Itaqui. Palestras de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e desembargadores 

Federais do Trabalho. Participação no Workshop de Segurança do Trabalho no Porto 

de Santos, com a apresentação da Supervisora do SESSTP do OGMO Itaqui com o tema 
lições aprendidas na prevenção de acidentes.  A Diretora Executiva informou que o 

OGMO/Itaqui realizou 544 atendimentos no ano de 2022, com 76 remoções, 05 

acidentes de TPA`s e 04 acidentes de funcionários de Operadores. A equipe é composta 

de 8 pessoa sob a coordenação de uma enfermeira terceirizada que faz a gestão dessas 

pessoas,  o OGMO/Itaqui conta com uma ambulância cedida pela EMAP por uma 

cessão não onerosa que atende toda a comunidade portuária, que está em processo de 

substituição por uma nova.  Na oportunidade o senhor Hibernon Marinho, representante 

da Autoridade Portuária informou que uma ambulância foi cedida pela EMAP, e está 

em manutenção, mais existe um convênio com o OGMO onde a EMAP arca com os 

custos da manutenção e o OGMO com os custos da equipe de pronto atendimento.  Em 

seguida a Diretora Executiva informou o OGMO/Itaqui participou de vários eventos: 

VII ENAPORT (Encontro Nacional e Operações Portuárias e X CONOGMO; I 

Encontro dos Profissionais de Saúde da área portuária promovido pela EMAP onde a 

equipe de saúde do OGMO  apesentou o Programa VOLTA; Programa Construindo 

Relações e Resultados  com 5 encontros em 2022,  finalizando o ano com a participação 

do SINDOMAR e Lideranças Sindicais;  I Encontro de lideranças do OGMO Itaqui, 

com o tema: Accountability, e Participação na criação do Grupo Mulheres e Portos. O 

Presidente do CAP peguntou se já existe no OGMO um canal de denuncias estruturado 

de assédio e a Diretora Executiva informou que ainda não está padronizado. Na 
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oportunidade o Representante da Autoridade Portuária aproveitou a oportunidade para 

complementar informando sobre uma mudança na legislação no  inicio deste ano  e a 

CIPA que todas as empresas são obrigadas a ter, deixou de ser só para prevenção de 

acidentes do trabalho e passou a ser prevenção de acidentes e assédio. O conselheiro 

Guilherme Eloy chamou a atenção para que além da preocupação com a questão da 

segurança do trabalho, se buscasse forma de estabelecer melhorias tambem na 

segurança pública da área portuária. DESAFIOS PARA O FUTURO DO 
TRABALHO PORTUÁRIO: Dimensionamento do Quadro -  Aumento da demanda 

x Hand Count negociado por fainas e função x atendimento da mão de obra; Renovação 

dos quadros - Perfil do TPA; Idade x Capacidada Laboral; Aposentadoria x PSV (Plano 

de Saída Voluntário); Seletivo alinhado ao novo perfil; Capacitação do Trabalhador – 

Técnico, Novos skills, Recursos Fundo da Marinha.  Esta apresentação está anexada a 

esta Ata. Item VII. Relatório Anual – Autoridade Portuária. Devido o adiantado da 

hora o Presidente pediu desculpas pela impossibilidade de apresentar o mencionado 

Relatório nesta reunião. Item VIII. Reuniões do CONSAD - O Conselheiro Lusivaldo 

Moraes dos Santos, representante da Classe dos Trabalhadores - CONSAD/EMAP, 

indicado pelo CAP/Itaqui, fez breve relato da última reunião Conselho de 

Administração, ocorrida em 25 de janeiro/2023. Assuntos Gerais. Não havendo 

manifestação e comentário dos conselheiros quanto a outro assunto a ser tratado, o 

Presidente do CAP deu por encerrada a 101ª Reunião Ordinária, solicitando a 

lavratura da presente Ata. 
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