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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI

                             ATA DA REUNIÃO DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

Aos 23 (vinte e três)  dias do mês de novembro do ano de 2018 (dois  mil  e
dezoito),  às  09:00 horas,  na  Sede  da  Empresa  Maranhense  de  Administração
Portuária – EMAP, situada no Porto do Itaqui, em São Luís/MA, realizou-se a
Reunião Ordinária do Conselho de Autoridade Portuária do Porto do CAP/Itaqui
relativa ao mês de novembro do ano de 2018, iniciados os trabalhos e verificado
o  “quórum” foi  aberta  a  Reunião  pelo  Presidente  senhor  Ogarito  Borgias
Linhares, com a participação da senhora Fernanda de Paiva Araújo  Suplente do
Presidente  do  Conselho  de  Autoridade  Portuária  –  CAP/Itaqui.  O  Presidente
agradeceu  a  presença  dos  Conselheiros  e  convidados,  enfatizando  a  sua
satisfação em fazer parte deste Colegiado e presidir esta reunião. I – Projeto de
Ampliação da COPI Companhia Operadora Portuária do Porto do Itaqui. O
Presidente  passou a  palavra  para  o  Conselheiro  e  Diretor  Superintendente  da
COPI Companhia Operadora Portuária do Itaqui, senhor Carlos Roberto Frisoli,
para  apresentar  o  primeiro  item  da  pauta.  Inicialmente  apresentou  o  grupo
empresarial do qual a Companhia Operadora Portuária do Itaqui faz parte, o que
representa o grupo, o que pretende fazer, e as razões de estar no Maranhão. A
COPI Companhia Operadora Portuária do Itaqui  é uma sociedade formada por
duas empresas paranaenses, ROCHA S/A - Terminais Portuários e Logística,  é
um dos principais provedores de serviços logísticos portuários independente do
Brasil.  empresa com quase cento e sessenta anos,  atualmente opera fertilizantes
em Paranaguá, São Francisco e Rio Grande e  a HARBOR  Operadora Portuária
Ltda, braço portuário da FERTIPAR considerada a terceira maior indústria de
fertilizantes do Brasil.  Essas duas empresas comandam a COPI – Companhia
Operadora  Portuária  do  Itaqui,  uma  Sociedade  Anônima  com  administração
independente da estrutura. A COPI se instalou no Itaqui após estudos realizados
sobre a capacidade de expansão da fronteira agrícola para o norte do país e dentre
os Portos estudados para instalação da COPI Companhia Operadora Portuária do
Itaqui estão Aratú, Itaqui e  Complexo do Pará, e a decisão do investimento maior
foi ser no Itaqui pela possibilidade de expansão ferroviária. A COPI Companhia
Operadora  Portuária  do Itaqui  realiza  a  operação de fertilizantes  no Porto  do
Itaqui nos Berço 100 e 101. O Conselheiro  Carlos Roberto Frisoli destacou o
excelente trabalho desenvolvido pela  na área de capacitação profissional para
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seus colaboradores,  com a realização de cursos de gestão portuária, brigadistas e
outros.  Continuando  apresentou  o  projeto  de  ampliação   que  consiste  na
construção de um armazém para oitenta mil toneladas de fertilizante ligado por
esteira ao Berço 101 e tem como objetivo se tornar  o complexo de terminal de
fertilizantes  mais  moderno  da  América  Latina.  Em  seguida  apresentou
detalhadamente  o  projeto  de  ampliação  aos  Conselheiros  e  convidados  e
informou  que  a   área  destinada  a  industrialização   já  está  liberada
ambientalmente,  com  alvará  autorizado  para  início  das  obras.  Finalizando  a
apresentação se colocou à disposição para dirimir as dúvidas dos Conselheiros
sobre o assunto. Cumprida integralmente a Ordem do Dia e não havendo mais
nada a ser tratado, foi encerrada a reunião.
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