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ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AUTORIDADE
PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2021

(videoconferência)

Aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09 horas,
através de videoconferência,  realizou-se a Reunião Ordinária nº 77ª Reunião do Conselho de
Autoridade Portuária do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui relativa ao mês de janeiro/2021, 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:
Jailson Macedo Feitosa Luz (Titular) EMAP. Elmar Fernandes Nascimento (Titular)  Receita
Federal. Comandante Alekson Barbosa da Silva Porto (Titular) CPMA, Anderson Marcello de
Souza  Silva  (Suplente)  CPMA.  Gustavo  Henrique  Jorge  Lago  (Titular)  GOVERNO  DO
ESTADO). Classe Empresarial:  Felipe Rodrigues Chaves (Suplente) ABTP Silvio Lúcio de
Oliveira Aguiar (Titular)  ABTP); Clawiston Mantovani (Suplente)  ABTRA; Flavio Moura Fé
(Titular)  Associação  Comercial  do  Maranhão  –  ACM;  e  da  Classe  dos  Trabalhadores:
Lusivaldo Moraes dos Santos (Suplente em exercício)  -  FNP.   Reinaldo Andrade de Sousa
(Titular)  –  FNP. O Presidente da EMAP Sr. Eduardo Lago de Carvalho Filho compareceu e
prestigiou a reunião do CAP.  Como convidados participaram: Hibernon Marinho –  EMAP;
Elaine  Cristina  Corrêa  Barbosa  –  PETROBRÁS.  Ronildo  da  Silva  Coelho  –  IPIRANGA.
Leonardo  Reis  –  RAIZEN.  Eduardo  Rocha  Bastos,  Gerente  Terminal  de  São  Luís.
TRANSPETRO. Além das presenças citadas acima, nessa reunião houve registro de mais
de 60 (sessenta)  participantes,  que de forma online,  acompanharam as apresentações  e
debates.  EXPEDIENTE.  Item I. O  Presidente  informou  que  a  coleta  das  assinaturas  dos
conselheiros  e convidados na lista  de presença será feita  na primeira  reunião presencial  que
houver após o período da pandemia do Coronavirus, 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 76ª Reunião Ordinária, realizada em 11/12/2020,
sendo, por unanimidade, integralmente aprovado o texto da referida Ata. Item III. Apresentação
e posse do Conselheiro: Reinaldo Andrade de Sousa, Representante da FNP. Item IV. Nenhum
documento  foi  recebido  pelo  Conselho.  Item V.  Informações  gerais  e/ou  esclarecimentos
gerais preliminares. O Presidente iniciou a reunião informando que as Portarias de indicação
para o CAP/Itaqui estão sendo atualizadas e os pedidos já encaminhados para a Secretaria de
Portos já estão com respectivas minutas prontas e devem ser emitidas durante o mês de janeiro.
Com relação a parte de informações gerais o Presidente informou sobre a publicação dos quatro
editais das áreas dos IQI’s 03, 011, 012 e 013 com toda a documentação pertinente que está
disponível no site da ANTAQ. O Presidente da EMAP, senhor Eduardo de Carvalho Lago Filho
deu boas vidas a todos, agradeceu em seguida pela inclusão em pauta da apresentação referente
aos  leilões  dos  IQI’s.  VI.  Apresentação da Secretaria  Nacional  de Portos  e  Transportes
Aquaviários – SNPTA/MINFRA – Terminal de Granéis Líquidos do Itaqui – IQI 03, IQI
011, IQI 012 e IQI 013. O senhor Disney Barroca Neto ressaltou que os citados IQI’s não são
processos de hoje, houve um largo tempo para se discutir  a modelagem de desses terminais,
enfatizando a doação dos estudos pela EMAP para a Secretaria Nacional de Portos e Transportes
Aquaviários  –  SNPTA,  falou  inicialmente  das  etapas  dos  procedimentos  licitatórios,
agradecendo a EMAP pela  Doação do Estudo -  09/2018; Revisão EPL -  05/2019; Qualificação
no  PPI  -  05/2019;  Audiência  Pública  -  07/2019;  (130  contribuições);  Protocolo  no  TCU  -
11/2019;  Acórdão  TCU  -  12/2020;  Edital  -   12/2020;
http://web.antaq.gov.br/sistemas/leilaointernetv2/PaginaPrincipal.aspx Leilão:  04/2021;  Tempo
percorrido - 31 meses. Comportamento dos Leilões Granéis Líquidos; 14 Licitações. BID Total:
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R$ 980,6. Média BID - R$ 70,04. Média Propostas - 2,3. Apresentou as características Gerais de
cada IQI como: Área, Prazo do Arrendamento; Capacidade Estática, Receita Bruta, Investimento
total,  Outorga Fixa, Outorga Variável: e VPL do projeto, BID Mínimo, Alpha MME. Após a
apresentação iniciaram-se os questionamentos e esclarecimentos de dúvidas sobre este assunto.
O senhor Giovanni Cavalcante – PETROBRAS elogiou a gestão, a comunidade, a SNPTA/MI
e principalmente o novo formato do ALFA (compartilhamento de risco de demanda).  Ressaltou
preocupação com a importância da seriedade dos players quanto à remuneração adequada dos
ativos  que  segundo  ele,  idealmente  deviam  ser  levantados  os  valores  antes  do  processo
licitatório. O Representante da FENOP senhor Sérgio Aquino mencionou que o BID mínimo
garante a remuneração à Autoridade Portuária numa possibilidade de interrupção operacional,
caso terceiros assumam os terminais (transição), mitigando eventuais prejuízos no faturamento.
O  Representante  da  Raizen,  senhor  Leonardo  Augusto  Reis  solicitou  explicações  sobre  a
discrepância entre os valores dos Greenfields e Brownsfields. A medida que os bens se tornam
“reversíveis” ele acredita que os valores não deveriam ser tão discrepantes. Na oportunidade o
Representante da SNPTA, Disney Barroca Neto agradeceu a Raízen pela pergunta. Esclareceu
que a principal diferença está no poder multiplicador de cada uma dessas áreas – a capacidade
projetada do brownfields é bem menor. Mencionou que a Outorga deriva do VPL e os VPL´s são
muito diferentes entre os brownfields e greenfields. Colocou a EPL à disposição para fornecer os
detalhes técnicos que necessitarem para o devido atendimento.  O senhor Fernando Fialho –
MODALCONSULT solicitou ao Presidente da EMAP que informasse como a EMAP/Porto do
Itaqui pretendem utilizar os recursos advindos dos BIDS.  Mencionou acidentes ambientais  e
citou preocupação com as questões ambientais envolvendo o distrito industrial, canal de acesso e
área aquaviária. O Presidente da EMAP, Eduardo de Carvalho Lago Filho – EMAP, mencionou
que da carteira robusta de projetos de investimento: sistema de combate a incêndios, ampliação
da capacidade de recepção ferroviária (pera, pool ferroviário) melhorias estruturais. Se propõe a
continuar  fazendo  os  investimentos  tecnologia,  segurança,  resposta  ambiental.  Mencionou  o
crescimento  da  movimentação  de  combustíveis  o  Itaqui,  sobretudo  no  tripé
Fertilizantes/Combustíveis/Agronegócio. Outros convidados levantaram alguns questionamentos
e  dúvidas  as  quais  foram  esclarecidas  pelo  Representante  da  SNPTA.  A  apresentação  foi
realizada pelo senhor Disney Barroca Neto, conforme exposição encaminhada anexa a esta ata.
VII. Apresentação pela Petrobrás Transporte S.A – TRANSPETRO. Unidade de Negócios
do Norte. O senhor Eduardo Rocha Bastos, Gerente do Terminal de São Luis, informou que esta
é uma apresentação técnica das instalações e atividades da UN-Norte, falando um pouco do fluxo
logístico de combustíveis da Regional Norte e também de São Luís. Serão abordados 4(quatro)
tópicos principais apresentando um pouco da estrutura organizacional: Organograma; Unidade
Norte em números; Gerência do Amazonas e Gerência do Maranhão e Pará. Ger. Executiva de
Dutos e Terminais N-NE-SE; Gerência Geral UN-NORTE; Gerência Geral UN-NORTE – Área
de Atuação; Gerência Geral UN-NORTE – Amazonas; Gerência Geral UN-NORTE – Maranhão
e Pará -  Instalações do Terminal Aquaviário de São Luís, falando mais detalhadamente das
Instalações do Terminal Aquaviário de São Luís.  Após a apresentação foram esclarecidas as
dúvidas dos Conselheiros e convidados. A apresentação foi realizada pelo senhor Eduardo Rocha
Bastos,  conforme  exposição  encaminhada  anexa  a  esta  ata.  VIII.  Relatório  Mensal. A
apresentação  foi  feita  pelo  colaborador  da  EMAP,  senhor  Hibernon  Marinho.  O  Presidente
aproveitou  para  parabenizar  o  colaborador  pela  excelente  apresentação.  A apresentação  será
anexada a esta ata.  IX. Reuniões do CONSAD. O Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos
informou que a última reunião do CONSAD ocorreu no dia 16/12/2020, ainda no formato de
videoconferência como de costume desde o início da pandemia e os principais assuntos tratados
foram os que já constam da pauta comum de todo mês, tais como: a apresentação do Relatório de
Performance  da  Diretoria  de  Planejamento  e  Desenvolvimento  e  de  Operações  DPD/DOP,
referente ao mês de novembro/2020, apresentado pelo Diretor Jailson Macedo Luz e outro ponto
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das apresentações  corriqueiras  foi  a  apresentação das  demonstrações  contábeis  e  financeiras,
também até o mês de novembro/2020,  feita  pelo Diretor de Administração e Finanças Artur
Thiago Leda Alves da Costa. Como item extraordinário na pauta, constou a apresentação para
fins de aprovação da Proposta do Orçamento da EMAP para o ano de 2021, feita também pelo
Diretor Artur Leda, elencando uma série de projetos e ações da EMAP, alguns que já foram
iniciados e serão continuados no exercício de 2021 e outros que entrarão em licitação, para em
seguida serem executados. Aproveitando a oportunidade, sugeriu que, esta mesma apresentação
seja feita em uma das reuniões do CAP ao longo do exercício de 2021, de preferência logo no
início do ano. Outro ponto apresentado na reunião do CONSAD foi a proposta de metas do
Programa de Participação dos Empregados nos Resultados do exercício de 2021, que obteve
deliberação  do  conselho  de  administração  com  manifestação  favorável  à  aprovação  pelo
Governador  do  Estado.  Complementando  o  relato  sobre  a  reunião  do  CONSAD/EMAP  os
conselheiros  Sílvio  Aguiar  e  Eduardo  Lago,  que  também  são  membros  do  CONSAD,
comentaram ter sido tratado na referida reunião que, apesar do mandato dos atuais conselheiros
de  administração  da  EMAP  se  referirem  ao  triênio  2018/2020,  os  mesmos  continuarão  no
exercício regular de suas atividades, até que ocorra nova nomeação pelo Governador do Estado,
com  base  no  que  estabelece  a  Lei  6.404/76  e  Estatuto  Social  da  EMAP.  O  Presidente  do
CAP/Itaqui,  Sr.  Felipe  Gama ressaltou  que,  segundo  a  Lei  12.815/2013  e  regulamentações,
especificamente, para os membros do CONSAD representantes da classe empresarial e da classe
trabalhadora com vínculo, suas indicações são realizadas pelos respectivos blocos (empresarial e
trabalhadores)  e encaminhadas  pelo CAP às providências  da Administração Portuária.  Sendo
que, quando a EMAP formalizar a necessidade de nova indicação do CAP para recondução ou
substituição  dos  atuais  conselheiros  do  CONSAD,  será  solicitado  aos  citados  grupos  de
conselheiros do CAP/Itaqui, tais designações, que serão encaminhadas à EMAP, para que sejam
submetidas ao seu Comitê de Elegibilidade, que verificará quanto ao atendimento aos requisitos
legais, previamente à nomeação dos indicados pelo Governador do Estado.  Encerramento.  O
Presidente  do  CAP  deu  por  encerrada  a  77ª  Reunião  Ordinária,  solicitando  a  lavratura  da
presente Ata.

Felipe Ozorio Monteiro da Gama     Neci Rosa da Costa Oliveira
Presidente     Secretária Executiva

Jailson Macedo F. Luz (Titular)     Anderson Marcelo de S. Silva (Suplente)
Poder Público – EMAP                                                 Poder Público - CPMA 

Alekson Barbosa da S. Porto(Titular)                         Gustavo Henrique Jorge Lago(Titular)
Poder Público – CPMA                                                Poder Público – Governo do Estado

Ari Estevam Castro Calisto (Titular)                          Elmar Fernandes Nascimento (Titular)
Poder Público – ANVISA                                            Poder Público – Receita Federal

Fábio Andrade B. de Lima (Titular)                          Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar(Titular)
Poder Público – VIGIAGRO                                      Classe Empresarial - ABTP

Clawiston Mantovani (Suplente)                               Flávio Moura Fé (Titular)           
Classe Empresarial – ABTRA                          Classe Empresarial – ACM                           
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Lusivaldo M. dos Santos (Suplente)                        João Luis Diniz Nogueira (Titular)                
Classe Trabalhadora – FNP                                  Classe trabalhadora – FNP

José de Ribamar Oliveira Guimarães(Suplente)     Reinaldo Andrade de Sousa (Titular)
Classe trabalhadora – FNP                                       Classe trabalhadora - FNP 
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