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ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI,        

REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 
09 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 98ª do Conselho de Autoridade Portuária 
do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui relativa ao mês de outubro/2022, 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; da Classe Empresarial:  Guilherme Elarrat Eloy 
(Titular) ABTRA; Clawiston Mantovani (Suplente) ABTRA; Silvio Lúcio de Oliveira 
Aguiar(Titular) ABTP. e da Classe dos Trabalhadores foram reconduzidos os 
Conselheiros: José de Ribamar Oliveira Guimarães (Suplente) FNP e João Luis Diniz 
Nogueira (Titular) FNP e Lusivaldo Moraes dos Santos (Suplente).  Como convidados 
participaram:  Alvelinda Sena de Sousa e Hibernon Marinho; Artur Thiago Leda Alves 
da Costa; Eduardo Carvalho Lago Filho (representantes da autoridade portuária EMAP);   
Item I. Havendo quórum presente para iniciar a reunião, o Sr. Felipe Ozorio Monteiro da 
Gama, Presidente do Conselho abriu a sessão. Item II. O Presidente submeteu à aprovação 
do Conselho a Ata da 97ª Reunião Ordinária, realizada em 23/09/2022, encaminhada 
previamente aos conselheiros, sendo, por unanimidade, integralmente aprovada pelos 
Conselheiros do CAP/Itaqui. Item III. Apresentação e posse de conselheiros, a ser consignada 
em Ata. Tomou posse hoje como Conselheiro o senhor Raul Lamarca Fortes Portela e Silva 
(Titular) indicado pelo Sindicato dos Operadores Portuários do Maranhão – SINDOMAR, e 
foram reconduzidos os Conselheiros: José de Ribamar Oliveira Guimarães (Titular) FNP; 
Lusivaldo Moraes dos Santos (Titular) FNP; João Luis Diniz Nogueira (Suplente) FNP e 
Reinaldo Andrade de Souza (Suplente) FNP. Na oportunidade o Presidente informou que as 
reuniões continuarão acontecendo de forma presencial e híbrida. IV. Não houve recebimento 
de documentos nesse mês. V. Informações gerais e/ou esclarecimentos gerais preliminares. 
O Presidente do CAP fazendo alusão ao dia do estivador comemorado em 18 de outubro, fez 
congratulações a essa importante categoria de trabalhadores, que historicamente sustentam e 
impulsionam o desenvolvimento dos nossos portos.  Em seguida, fez um breve comentário 
sobre a apresentação que será feita pelos representantes da Empresa Ultracargo, relativa ao 
andamento dos investimentos do grupo Ultra no caso dos IQI’s. VI. Apresentação - Projetos 
da Ultracargo no Porto do Itaqui/MA. Os senhores Helano Pereira – Diretor Executivo e 
Ricardo Alves Parente, Gerente de Engenharia, fizeram a apresentação informando que a 
Ultracargo é a maior empresa independente de armazenagem de granéis líquidos do Brasil, com 
terminais nos seguintes locais: Vila do Conde, Itaqui, Suape, Aratu, Rio de Janeiro e Santos. 
Em seguida apresentou em slide o Layout Geral do Projeto Fluxograma Simplificado. Em 
seguida falou das características das Linhas de Pier desde os Berços compartilhados até o 
Manifold, trecho compartilhado com os IQI´s 03, 11, 12 e 13. Manifold até o terminal TIQ II, 
interligado com TIQ I, Infraestrutura compartilhada com o IQI 12. Linhas de Pier – Berços, 
104, 106 e 108 – descarregamento de navio com vazão de até mil metros cúbicos que se dá 
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através de dois mangotes flexíveis de oito polegadas por duto, Válvulas manuais nos mangotes, 
Válvulas automáticas de emergência (acionamento local).  Sistema de Nitrogênio para teste de 
estanqueidade de mangotes (cilindros recarregáveis). O Terminal IQI 13 possui uma área de 
36.578m2. Foram feitos questionamentos pelos conselheiros sobre os assuntos abordados na 
apresentação, tendo sido todos respondidos pelos expositores. A apresentação está anexada a 
esta Ata. VII. Apresentação - Pré-Sal: Potencialidades e Desafios da Exploração da 
Margem Equatorial para o Desenvolvimento do Maranhão. O presidente do CAP 
apresentou o Sr. Allan Kardec Barros – Prof. PhD/UFMA, Presidente da GASMAR e ex-
Diretor da ANP, a quem atntecipadamente agradedeu pelo atendimento ao convite do CAP, 
passando-lhe a palavra. Tendo o expositor discorrido sobre O ECOSSISTEMA DO ARCO 
NORTE: A nova fronteira de desenvolvimento do Brasil.  As questões-chave: O Brasil como 
potência energética; O Brasil como potência do agronegócio e o Corredor Centro-Norte como 
vetor de desenvolvimento. A CRISE ENERGÉTICA MUNDIAL. O mundo está vivendo 
uma grande crise energética que se tornou uma crise geopolitica. A Produção do Pré Sal 
Domina o Brasil. No entanto, as reservas estão caindo! Esgotaram as possibilidades de 
aumentar a produção do pré sal no Brasil. A Falta de Política Pública para o Refino. 
Atualmente Exportamos petróleo cru e importamos petróleo refinado e os Portos se tornaram 
as “refinarias”.  O Cenário Internacional do Petróleo. EUA lideram a produção de petróleo 
porque houve uma reversão geopolitica e assim os EUA se tornaram o maior exportador de 
petróleo do mundo, passaram  de importadores e se tornaram exportadores de refinados. Riscos 
- São poucas as bacias com  potencial de incrementar  significativamente as  reservas brasileiras 
a  ponto de manter a meta  para 2050. Dependência dos Estados Unidos – Participação dos 
EUA nas importações brasileiras de diesel.  Dificuldades: Entraves à incorporação de novas 
reservas têm sido  evidentes; Poços secos, mesmo na promissora área do  Pré-Sal; Desafios 
ambientais. Consequências: Insegurança jurídica; Renúncia de divisas importantes para a 
recuperação econômica do país; Maior insegurança na transição energética; Riscos à soberania 
nacional. Insegurança jurídica; Renúncia de divisas importantes para a recuperação econômica 
do país; Maior insegurança na transição energética; Riscos à soberania nacional. As questões 
chave: O mundo assiste o início de uma transição energética. Em poucas décadas, 
desenvolvimento tecnológico e investimentos vultosos na mitigação das questões climáticas 
permitirão emergir novas fontes como energia dominante. Acelerar a transformação do 
potencial energético em realidade, tendo em vista o desenvolvimento nacional; A 
consequência: menor demanda por petróleo; ter uma estratégia nacional: Acelerar a 
transformação do potencial energético em realidade, tendo em vista o desenvolvimento 
nacional; Risco destes se transformarem em “ativos encalhados” stranded assets. 

Apontamentos Finais: O Arco Norte aparece como a chave do desenvolvimento nacional nas 
próximas décadas; O Brasil vai demandar investimento em infraestrutura; Regulação do setor 
de refino é urgente; Mini refinarias; Já aparecem ZPEs em vários Estados como opção para os 
portos e exportação; Opção: colar de pérolas. A Margem Equatorial é a segunda maior fronteira 
energética do planeta e o Brasil deve reforçar sua exploração; Apelo principal: a transição 
energética; Gás não convencional; Crise internacional hoje! Inclusão social: brasileiros abaixo 
da linha da pobreza; Defesa da Amazônia e do Mar Territorial Brasileiro; Defesa da fauna e 
flora do Brasil; Inclusão da Academia. Foram feitos questionamentos pelos conselheiros sobre 
os assuntos abordados na apresentação, tendo sido todos respondidos pelo expositor. Esta 
apresentação está anexada a esta Ata. VIII – Apresentação – Assédio, conceitos, tipos, 
procedimentos canais de comunicação e política. O Presidente do CAP passou a palavra ao 
Sr. Rodrigo Desterro – Gerente de Compliance e Proteção de Dados da EMAP, que discorreu 
sobre os seguintes temas em sua apresentação: Conceitos, Políticas, Procedimentos e 
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Tratamento na EMAP; Compliance  EMAP: to comply...”. Cumprir, estar em conformidade. 
Em conformidade Com o Que? O que é Compliance? "Agir de acordo com uma regra, 
instrução,  comando ou pedido, estar em conformidade, o ato de obedecer a uma ordem, regra 
ou solicitação" (Selma Carloto, FGV). Na EMAP: Normas e condutas éticas. Sempre buscam 
o errado.  Fazem o certo, mas às vezes também fazem o errado. Sempre fazem o certo. 
Estruturas e Pilares do Compliance PREVENÇÃO - Código de Conduta Políticas e 
Procedimentos;  Comunicação; Treinamento. E Sensibilização. DETECÇÃO - Controles de 
Compliance Canal de Ética Investigações Auditoria.  RESPOSTA - Consequências de Má-
Conduta; Acompanhamento de Casos; Ações Corretivas. Assédio Moral - Questões de 
Compliance Trabalhista; Conformidade com as normas, tanto internas como externas, com o 
principal objetivo de trazer credibilidade, ética e transparência à empresa e de evitar passivos 
em ações individuais e coletivas, multas e sanções para a empresa (...). A boa reputação é o 
maior ativo que uma empresa pode ter. (Selma Cartolo). Assédio Moral - Não são admitidas 
quaisquer condutas que se classifiquem como assédio moral ou sexual, assim como qualquer 
tipo de tratamento diferenciado, em decorrência de orientação sexual; É dever de todos, ao 
sofrer, presenciar ou tomar conhecimento de condutas desta natureza comunicar ou denunciar 
o fato aos superiores hierárquicos ou através dos canais de comunicação da EMAP; Por assédio 
moral, entende-se toda conduta, sem conotação sexual, caracterizadas pela humilhação, 
ridicularização, menosprezo, inferiorização, rebaixamento e ofensa ao trabalhador, causando-
lhe sofrimento psíquico e até mesmo físico. Caracteriza-se quando tais situações ocorrem de 
maneira repetitiva e prolongada, não necessariamente intencionais. As vítimas dessas situações 
serão devidamente assistidas. As apurações sobre os fatos neste sentido ocorrerão de maneira 
sigilosa e confidencial, a fim de apurar os envolvidos e a veracidade dos fatos, e sendo 
constatadas os agressores serão devidamente responsabilizados. Tipos de Assédio: Vertical 
Descente; Vertical Ascendente; Horizontal. Tratamento: Como tratamos! Treinamento e 
Comunicação; Canal de Denúncias Procedimento de Investigação. Foram feitos 
questionamentos pelos conselheiros sobre os assuntos abordados na apresentação, tendo sido 
todos respondidos pelo expositor. 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 dos assuntos mais 
relevantes tratados nas últimas reuniões do Conselho de Administração, realizadas nos dias 
28 de setembro e 26 de outubro de 2022. ASSUNTOS GERAIS: Foi comentado que o 
Porto do Itaqui recebeu mais uma premiação, desta vez de âmbito internacional, o Prêmio de 
Excelência Portuária, promovido pela OEA e American Port Authorities Associations – APAA, 
que congrega portos da América do Norte, América Latina e Caribe, na categoria 
desenvolvimento de infraestrutura portuária.  Comentado pelos conselheiros sobre excesso de 
particulados e necessidade de limpeza das vias para retirada de produtos que caem das carretas 
nas operações de graneis. Não havendo manifestação e comentário dos conselheiros quanto 
a outro assunto a ser tratado, o Presidente do CAP deu por encerrada a 98ª Reunião 
Ordinária, solicitando a lavratura da presente Ata. 
 
 


