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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI

                             ATA DA REUNIÃO DE 25 DE MAIO DE 2018

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio 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,  se realizou  a Reunião  Ordinária  do Conselho  de Autoridade
Portuária do Porto do CAP/Itaqui relativa ao mês de maio/2018, iniciados
os trabalhos e verificado o “quórum” foi aberta a Reunião, o Suplente do
Presidente  senhor  José  Ribamar  Tavares  Júnior  agradeceu  aos
Conselheiros  e  demais  convidados  pela  presença.  I.  Posse  dos
Conselheiros:  Marcio  Ramalho  Dutra  Mello  –  Capitão  dos  Portos  do
Estado  do  Maranhão  e  representante  da  Autoridade  Marítima  no
CAP/Itaqui (Titular), e Flávio Moura Fé Lima – Representante da Classe
Empresarial indicado pela Associação Comercial do Estado do Maranhão
(Titular);  O Presidente deu posse aos mencionados membros,  falando
em nome do  Colegiado  da  satisfação  em tê-los  como integrantes  do
CAP/Itaqui,  dando as boas vindas aos mesmos e em seguida passou a
palavra  para  que  cada  um  se  apresentasse.  Os  Conselheiro  recém
empossados  se  apresentaram  e  falaram  da  satisfação  em  poder
contribuir com o Colegiado nos assuntos pertinentes ao crescimento do
Porto do Itaqui. II. Apresentação  Institucional  da  Empresa  WPR  e
informação sobre a evolução do Projeto do (Novo Porto São Luís);
O Senhor Antonino Gomes, Diretor Comercial da Empresa WPR iniciou a
apresentação falando da visão de mercado – Novas Fronteiras Agrícolas,
enfatizando que o Porto São Luís tem como objetivo oferecer alternativas
de alta performance no corredor  de exportação,  acrescentando que o
mesmo está estrategicamente localizado próximo aos mercados da Ásia,
Europa e América  do Norte,  com  acessos estratégicos  de rodovia  e
ferrovia.  Projeto  do  Porto  São  Luís:  Grãos,  Containers,  Carga  Geral,
Líquidos  e Fertilizantes.  Em seguida  informou sobre  o andamento  do
Processo de Licenciamento mostrando as licenças já aprovadas e as que
ainda estão em fase de aprovação e quais os próximos passos a serem

mailto:neci@emap.ma.gov.br


seguidos para o efetivo funcionamento do Porto São Luís.   Cumprida
integralmente a Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser tratado, foi
encerrada a reunião. 

José Ribamar Tavares Júnior
Representante Substituto do CAP/Itaqui

Neci Rosa da Costa Oliveira
Secretária Executiva do CAP/Itaqui


