
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA 
DO PORTO DO ITAQUI/MA
(CAP-ITAQUI/MA)

ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AUTORIDADE
PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2021.

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09 horas,
através de videoconferência, realizou-se a Reunião Ordinária nº 80ª do Conselho de Autoridade
Portuária do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui relativa ao mês de abril/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. Classe Empresarial:   Vinicius  Mendes da Costa  -   ABTP;  Silvio
Lúcio de Oliveira Aguiar (Titular) ABTP; Clawiston Mantovani (Suplente) ABTRA; Guilherme
Elarrat  Eloy  –  ABTRA; Ernildo  Santos  –  AEB e  da  Classe  dos  Trabalhadores:  Reinaldo
Andrade de Sousa (Titular) –  FNP  e Lusivaldo Moraes dos Santos (Suplente em exercício) -
FNP; Luanvyson Pires de Mello – FECCONVIB; O Presidente da EMAP Sr. Eduardo Lago de
Carvalho Filho compareceu e prestigiou a reunião do CAP.  Como convidados participaram:
Eduardo de Carvalho Lago Filho – EMAP; Elaine Cristina Corrêa Barbosa –  PETROBRÁS;
Rodrigo  Araújo  de  Freitas  Oliveira  –  SUZANO.   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 79ª Reunião
Ordinária, realizada em 12/03/2021, sendo, por unanimidade, integralmente aprovado o texto da
referida Ata.  Item III. Não houve posse de Conselheiro.  Item IV. O Presidente registrou o
recebimento  da  correspondência  via  E-mail  e  Carta  anexa  remetida  por  Samara  Mayana
Cavalcante Soares, colaboradora da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP,
datada de 25/03/2021,  basicamente informando que no seu entendimento ela reúne as condições
necessárias  para  uma  eventual  indicação  pelo  Bloco  dos  Trabalhadores  para  fazer  a
representação no Conselho de Administração –  CONSAD/EMAP,  em seguida informou que
uma  carta  com  o  mesmo  conteúdo  foi  igualmente  encaminhada  para  o  Sindicato  dos
Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do Maranhão – SINDPORT/MA e que estes
documentos estão disponíveis na Secretaria do CAP. V. Informações gerais e/ou esclarecimentos
gerais  preliminares. O  Presidente  fez  um  breve  comentário  sobre  o  Resultado  dos  Leilões
ocorridos  no  período de 07 a  09  de  abril,  especialmente  o de  interesse  do Porto do Itaqui,
realizado  no  dia  09  de  abril  na  parte  da  tarde  onde  o  senhor  Disney  Barroca  Neto  é  o
Coordenador  responsável  pela  área  que  desenvolveu  os  trabalhos  com  a  participação  dos
representantes da Autoridade Portuária senhores Eduardo de Carvalho Lago Filho (Presidente) e
Jailson  Feitosa  Luz  (Diretor  de  Planejamento  e  Desenvolvimento).  VI.  Apresentação  da
Secretaria Nacional de Portos  e Transportes  Aquaviários – SNPTA/MINFRA.  O senhor
Disney Barroca Neto iniciou a apresentação do resultado dos leilões dos Terminais de Granéis
Líquidos de Itaqui IQI 03, IQI1, IQI 12 e IQI 13, apresentando um cronograma  das Próximas
Etapas a partir da realização do leilão que aconteceu no último dia 09/04, e no momento está
acontecendo a etapa de homologação do Processo licitatório e a expectativa é que já durante o
mês de maio sejam promovidos a homologação e adjudicação desse leilão ou seja atestando que
tudo que ocorreu foi corretamente validado e logo  após  será iniciado o prazo para apresentação
de documentos que é de 45 dias para que as empresas apresentem a documentação exigida,  e
considerando a vasta documentação a ser apresentada,  para este prazo final as empresas terão
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até o mês 07/2021, acrescentando que após  finalizada a entrega dos documentos a Secretaria
Nacional de Portos e Transportes Aquaviários fará as verificações e se atenderem o disposto no
item 27.1 do edital  serão convocados para assinatura dos contratos  em 30 dias.  Em seguida
apresentou o comportamento dos Leilões Granéis Líquidos IQI 03 – IQI 11 – IQI 12 – IQI 13,
dentre o total das 18 Licitações realizadas, com BID Total de R$ 1.196B. Média BID: R$ 66.4
M, informando que o IQI 03 – IQI 11 – IQI 12 teve como vencedor a Santos Brasil - Área total:
36.578 m2; Prazo do Arrendamento: 20 anos com um Investimento total de R$ 417.1 M. BID: R$
157.3 M. Já o IQI 13 teve como vencedor a Empresa Tequimar. Área total: 97.316 m2. Prazo do
Arrendamento: 20 anos. Investimento total:  R$ 178.5 M. BID: R$ 59 M. Esta exposição foi
anexada nesta ata. O senhor Eduardo de Carvalho Lago Filho aproveitou para elogiar o trabalho
de várias mãos, excelente trabalho de equipe realizado e o resultado foi o sucesso dos leilões.  O
Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar ponderou sobre a mensagem que o “Mercado de
Líquidos”, as distribuidoras, que efetivamente são “donas” das cargas, tenham querido passar ao
não participarem da disputa de nenhum dos lotes  da licitação,  uma vez que o Mercado não
solicitou por tancagem adicional. Possivelmente com a oferta dos Greenfields e uma sobre oferta
de tancagem, preferiram abrir mão dos lotes Brownfields e Greenfields e armazenarem com os
Operadores Logísticos Granel Química e Ultracargo que absorveram os volumes praticados nos
Brownfields. Comentou também que a exceção do terminal BR Distribuidora e do terminal da
Transpetro todos as demais tancagens estão concentradas nos Operadores Logísticos: GQ, Ultra
e SB. O senhor Disney Barroca elogiou a fala do Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar
por entender que ela abre de forma direta as discussões que se tem hoje no segmento de granel
líquido. O senhor Eduardo de Carvalho Lago falou sobre a entrada da um novo player na região
a Santos Brasil, o maior operador de container da América Latina que além do investimento trará
também uma grande troca  de  experiências,  além de um grande aprendizado.  O Conselheiro
Vinicius Mendes da Costa falou que como Operador Portuário é necessário enfocar e investir na
capacidade de expedição do produto descarregado e armazenado nos terminais. Principalmente o
modal ferroviário,  o que significa necessariamente aumento da infraestrutura ferroviária,  mas
melhor otimização dela. VII. Apresentação pela Suzano Papel e Celulose S.A. – SUZANO –
O senhor Rodrigo Araújo de Freitas Oliveira iniciou a apresentação mostrando um pouco da
Empresa Suzano Papel e Celulose S.A tipo: Direcionadores, localização, o que faz e os produtos
que abastecem 86 países e que dois bilhões de pessoas são impactadas com suas transformações.
Mapa de atuação. Mapa de Portos - Porto de Itaqui - São Luis (MA); Terminal Marítimo de
Belmonte  (BA)  –  Veracel;  Terminal  Privado  -  50%  Suzano  /  50%  Stora  Enso;  Terminal
Marítimo de Caravelas (BA); Terminal Privado – Barcaça de Madeira. Enfatizou que o Porto do
Itaqui - São Luís (MA) - Arrendamento – Porto Público a Suzano Papel e Celulose S.A está
localizada  na Cidade de Imperatriz.  Plano Diretor  IQI-18, enfatizando a preocupação com a
Saúde,  Segurança  e  Meio  ambiente,  destacando  os  principais  pontos:  Realização  de  ações
preventivas  de  reforço  ao  atendimento  do  Protocolo  COVID 19;  Atividades  dos  Programas
Ambientais (PBA); Participação DDS; Validação de Documentação de segurança (APR, ATT
etc). OFFSHORE – BERÇO 99 - Curva de avanço físico – março 2021. Falando em seguida do
avanço  do  projeto  atualmente  que  está  com  49,06%  realizado  versus  51,37%  realizado
apresentando  um  delta  positivo  de  2,31%,  tendo  como  principais  pontos  positivos:
estaqueamento; fabricação e montagem dos pré-moldados, antecipação da concretagem de lajes
da superestrutura.  ONSHORE – ARMAZÉM - Armazém de  celulose  demanda projetada  de
1,5Mt/ano.  Capacidade  estática  de  90kt.  Conforme  exposição  anexa  a  esta  ata.  Item VIII.
Relatório mensal. Apresentado pelo Conselheiro e Diretor de Planejamento e Desenvolvimento
da  EMAP  e  Conselheiro  Jailson  Monteiro  Feitosa  Luz,  que  iniciou  a  apresentação  de
Performance referente ao mês de março/2021: 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
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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. 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 desse Conselho de Administração,  realizada no dia 31/março/2021, ainda no
formato de vídeo conferência, informando que: Tomaram posse novos conselheiros do
CONSAD representantes do Governo do Estado e da EMAP, que foram nomeados por
ato do Governador publicado no DOE, quais sejam: Joel Benin – que já era conselheiro e
foi reconduzido e passou agora a ser o novo presidente, Mayco Pinheiro, Sueli Bedê e
Eduardo Lago – membro natural pela condição de ser o presidente da EMAP. Houve uma
rápida  apresentação  individual  de  cada  conselheiro  para  que  novatos  e  veteranos  se
conhecessem. Em razão da chegada dos conselheiros novatos o diretor Artur Costa fez
uma apresentação mostrando os Resultados da EMAP de 2020 – as principais Ações e
Perspectivas para 2021. Foram feitas as apresentações corriqueiras das Demonstrações
Financeiras  (Artur  Costa  -  DAF)  e  do  Relatório  de  Performance  da  Diretoria  de
Planejamento e Desenvolvimento e de Operações (Jailson Luz),  referentes ao mês de
fevereiro/2021. No tópico de Assuntos Gerais dessa reunião foi comentado sobre: o email
do SINDPORT/MA dirigido ao presidente do CAP e aos presidentes do CONSAD e da
EMAP, para ciência da resposta da Federação Nacional dos Portuários - FNP à consulta
formulada  sobre  indicação  do  representante  da  classe  trabalhadora  para  o
CONSAD/EMAP; Foi comentado ainda sobre a expectativa para a ocorrência do Leilões
dos  IQI’s,  e  combinada  uma  apresentação  dos  resultados  na  próxima  reunião  do
CONSAD. Foi acolhida a sugestão do Conselheiro Silvio Aguiar para que nas reuniões
futuras do CONSAD se continuasse com a prática de convidar empresas ou entidades
parceiras  do  porto  para  que  fizessem  apresentações  dos  seus  empreendimentos  e
negócios, da forma que já são feitas regularmente aqui no CAP, com resultados muito
positivos – principalmente em termos de disseminação de informações e da fomentação
da integração entre os diversos atores; Foi comentado sobre os estudos de alteração de
Lay out do Porto do Itaqui, que o Diretor Jailson Luz, ficou de oportunamente fazer uma
apresentação e por fim, houve um questionamento do conselheiro Sílvio Aguiar relativo a
mudança  de  procedimento  na  nacionalização  de  líquidos  no  Itaqui,  que  poderia  está
impactando na utilização dos berços do porto, tendo sido informado pelo Diretor Jailson
Luz,  que  esse  assunto  já  estava  sendo  avaliado  pela  equipe  da  EMAP. ASSUNTOS
GERAIS. Concluída a Ordem do Dia, o Presidente do CAP franqueou a palavra a todos para
abordagem de outros assuntos:  a) Encerramento.  Não havendo outro assunto a ser tratado, o
Presidente  do  CAP  deu  por  encerrada  a  80ª  Reunião  Ordinária,  solicitando  a  lavratura  da
presente Ata.

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

Elmar Fernandes Nascimento (Titular)       Alekson B. da Silva Porto (Titular)
Poder Público - Receita Federal                                                        Poder Público - CPMA
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Jailson Macedo F. Luz (Titular)                  Gustavo Henrique Jorge Lago(Titular
Autoridade Portuária                      Governo do Estado do Maranhão

Silvio Lúcio de O. Aguiar (Titular)      Vinicius Mendes da Costa(Suplente)
Classe Empresarial – ABTP       Classe Empresarial – ABTP

Guilherme Elarrat Eloy (Titular)      Clawiston Mantovani (Suplente)
Classe Empresarial – ABTRA       Classe Empresarial – ABTRA

Ernildo Santos (Titular)      Antonio Fernandes C.Júnior (Suplente)
Classe Empresarial - AEB                     Classe Empresarial – ACM

Luanvyson Pires de Mello (Titular)                          Thales Mamede Correia Barbosa (Suplente)
Classe dos Trabalhadores – FECCONVIB               Classe dos Trabalhadores – FECCONVIB

Reinaldo Andrade de Souza (Titular)                         Lusivaldo Moraes dos Santos (Suplente)
Classe dos Trabalhadores – FNP                               Classe dos Trabalhadores - FNP 
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