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ATA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL REALIZADA AOS TRINTA E UM
DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E OITO.
Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e oito, às nove horas, nas dependências da Secretaria de
Desenvolvimento Regional de Joinville/SC, presentes os Conselheiros Titulares: Marco Antônio Dechichi,
Presidente do CAP/PSFS, Manoel José Mendonça e Ruidemar Freire da Rocha, do Bloco do Poder Público; Paulo
César Côrtes Corsi, do Bloco dos Operadores Portuários; Rosano Luiz F. Strozzi, do Bloco da Classe dos
Trabalhadores Portuários; José Antonio Emilio, Eurípedes Pinheiro e Milton Rodrigues de Camargo, do Bloco
dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins; Conselheiros Suplentes:Wilson Roque, Paulo José de Carvalho
Felício e Jaqueline de Azevedo Gamper. Autoridade: Roberto Wagner Nogueira (Comandante 10º Batalhão de
Engenharia e Construção do Destacamento Içá-Mirim).
Pauta: 1 – Abertura, verificação de presenças e aprovação da Ata da 133ª Reunião Ordinária; 2 - Formalização
pelo Presidente do Conselho; 3 – Relato do senhor Paulo César Côrtes Corsi – Presidente da APSFS, sobre a
situação das obras e ações que estão sendo implementadas no Porto; 4 – Relato do Comandante do 10º BEC –
Destacamento Içá-Mirim, Roberto Wagner Nogueira, sobre as obras que estão sendo realizadas no Porto; 5 Assuntos Gerais; 6 - Encerramento.
Dando início à reunião, após a composição da mesa, o Presidente do CAP deu bom dia a todos e agradeceu ao
senhor Manoel Mendonça por disponibilizar o auditório da Secretaria de Desenvolvimento Regional para a
realização da reunião. Também agradeceu a constante presença do Capitão Wagner (Comandante do 10º BEC) e
ao senhor Paulo Corsi pelo empenho nas questões relativas ao Porto, com constantes idas a Brasília/DF para tratar
dos aspectos ambientais junto ao IBAMA e alocação de recursos para as obras na Secretaria Especial de Portos
(SEP).
1 – A seguir, foi lida e aprovada sem ressalva, a Ata da 133ª Reunião Ordinária, realizada em vinte e seis de junho
de 2008.
2 – Portaria nº 108, de 02 de julho de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 03 de julho de 2008, que no
Inciso II, letra g, exonerou o senhor Johni Richter e Inciso III, letra g, designou o senhor Eurípedes Pinheiro como
titular, representante dos exportadores e importadores de mercadorias, do bloco dos usuários dos serviços
portuários e afins do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de São Francisco do Sul .
3 – Prosseguindo a reunião, o conselheiro Paulo Corsi, Presidente do Porto de São Francisco do Sul, relatou sobre
a movimentação do Porto no mês de junho que apresentou uma redução na movimentação de contêineres pois
houve a dissolução de um joint, mas com expectativas de melhoras devido ao início do novo joint (Extremo
Oriente), ainda este mês. Mas no geral a movimentação continua bem, podendo encerrar o ano movimentando em
torno de nove milhões de toneladas. Em relação às obras, o fato relevante foi a retomada das obras no berço 201 e
a aprovação prévia do EIA-RIMA, pelo IBAMA, onde agora se aguarda a audiência pública, para que em
novembro a Secretaria Especial de Portos publique o Edital da dragagem de todo o canal de acesso e derrocagens.
Informou que esta obra foi orçada em noventa e cinco milhões de reais, quatro milhões de metros cúbicos de
dragagem e cerca de cem mil metros cúbicos de derrocagem. Com este projeto o Porto passará a ter um canal de
acesso com profundidade de quatorze metros e largura mínima de cento e sessenta metros, sendo que alguns
pontos com cento e oitenta a duzentos metros, onde hoje possui cem metros somente. Relatou também sobre a
licença de dragagem de manutenção, que se encontra em análise no IBAMA, a qual permitirá intervenções
emergenciais para a questão operacional. Comentou também a importância da indicação do Porto para sediar o
próximo Encontro de Entidades Portuárias e Hidroviárias (ENEPH) e solicitou o apoio dos empresários no
evento, pela sua importância para o município.
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O conselheiro Wilson Roque perguntou qual o tempo previsto, considerando os entraves, para se ter a conclusão
da dragagem.
O senhor Paulo Corsi respondeu que o tempo previsto é de um ano.
O conselheiro Paulo Felício perguntou se há alguma previsão em se adquirir portêineres para o Porto.
O Presidente do Porto respondeu que no momento existem outras prioridades, mas a tendência é que se adquira
futuramente.
4 – Em seguida o Comandante do 10º BEC – Destacamento Içá-Mirim, senhor Roberto Wagner Nogueira,
explanou sobre as obras que estão sendo realizadas no Porto. Comentou sobre a recuperação da superestrutura do
berço 101. Referente ao berço 201 informou que foram lançados os quatro mil metros cúbicos de areia e foi
iniciado o lançamento das estacas (cravações). Foi recebido oitenta por cento de volume do material para
drenagem o qual está estocado. Quanto à drenagem externa informou que houve a liberação da obra e o
lançamento das galerias, com sistema de escoramento. Após, haverá a compactação e depois o asfaltamento da
área. Referente à drenagem interna informou que houve um interesse por parte do Porto em se fazer uma
mudança, o que está sendo analisada pela Engenharia do Porto.
5 – O Presidente do CAP, senhor Marco Dechichi informou que na data de hoje estão reunidos os técnicos da
ALL e do DNIT para tratar da questão do desvio ferroviário à cidade de São Francisco do Sul e pêra rodoferroviária, constante do projeto de acesso ao Porto. Comentou também que a questão referente a FUNAI já foi
solucionada e no momento aguarda-se a ordem de serviço para se iniciar a obra.
Em seguida, a senhora Maitê Uhlmann, Diretora Executiva do Joinville Costa do Encanto Convention & Visitors
Bureau, explanou sobre os serviços prestados pelo Convention Bureau e também sobre a campanha realizada que
elegeu o Porto de São Francisco do Sul para sediar o próximo Encontro de Entidades Portuárias e Hidroviárias
(ENEPH).
O senhor Paulo Corsi informou que, em discussão prévia sobre a agenda do evento citado, decidiu-se que a base
será na cidade de Joinville, pela sua estrutura (pois receberá em torno de quinhentos participantes) e parte será
realizada em São Francisco do Sul. Solicitou ação integrada da Associação Comercial de São Francisco do Sul,
pelos benefícios concretos que trará ao município. Também destacou a atuação dos participantes Maitê
(Convention Bureau) e Carlos Dias (Administração do Porto) pela campanha em prol do Porto de São Francisco
do Sul.
A conselheira Jaqueline Gamper parabenizou a iniciativa pois criará uma demanda maior ao município de São
Francisco do Sul e também solicitou a participação da Associação Comercial mais ativamente.
O Secretário de Desenvolvimento Regional de Joinville e também conselheiro do CAP, senhor Manoel Mendonça
parabenizou a iniciativa do Convention Bureau. Parabenizou o CAP, ao antigo e ao atual Presidente do Porto,
pelo muito que fizeram pelo Porto, pois este se encontrava em péssimas condições, praticamente sem berço para
atracação de navios. Salientou a importância da harmonia na condução dos trabalhos, do Município, Estado e
União. Comentou a importância da permanência do Presidente do CAP e parabenizou também ao BEC pelo
excelente trabalho nas obras do Porto de São Francisco do Sul. Informou também que o Governador está agindo
para renovar a concessão do Porto, que vence no ano de 2011.
6 – Nada mais havendo a tratar, o senhor Marco Antonio Dechichi agradeceu a presença de todos e das
autoridades presentes. Agendou a próxima Reunião Ordinária do CAP para o dia 28 de julho de 2008.
Esta ata foi lavrada pela Secretária do CAP, que a assinou e que, depois de lida e aprovada, será assinada também
pelos Conselheiros presentes.
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São Francisco do Sul, 31 de julho de 2008.

_______________________
Marco Antonio Dechichi
Presidente

________________________
Vanessa Costa de Freitas

Secretária

Conselheiros:

_________________________
Manoel José Mendonça

________________________
José Antonio Emilio

_________________________
Ruidemar Freire da Rocha

________________________
Eurípedes Pinheiro

_________________________
Paulo César Cortes Corsi

_________________________
Milton Rodrigues de Camargo

_________________________
Rosano Luiz Strozzi

_________________________
Wilson Roque
(Suplente)
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