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ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL REALIZADA AOS VINTE E OITO
DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E
OITO.
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e oito, às nove horas, nas dependências da Associação
Desportista Classista Bunge - ADCB, Município de São Francisco do Sul, presentes os Conselheiros Titulares:
Marco Antônio Dechichi, Presidente do CAP/PSFS e Ruidemar Freire da Rocha, do Bloco do Poder Público;
Paulo César Côrtes Corsi e Fernando Rocha Cortez, do Bloco dos Operadores Portuários; Rosano Luiz F. Strozzi
e Celso dos Santos, 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:
Clóvis Schwartz, Luiz Antonio Magaton, Edson de Oliveira e Paulo José de Carvalho Felício. Autoridades:
Alexandre Lopes Vianna (Capitão de Corveta da Capitania dos Portos de São Francisco do Sul); Roberto Wagner
Nogueira (Comandante 10º Batalhão de Engenharia e Construção do Destacamento Içá-Mirim) e Edwilson da
Mota (Inspetor Substituto da Receita Federal de São Francisco do Sul).
Pauta: 1 – Abertura, verificação de presenças e aprovação da Ata da 134ª Reunião Ordinária; 2 - Formalização
pelo Presidente do Conselho; 3 – Relato do senhor Paulo César Côrtes Corsi – Presidente da APSFS, sobre as
ações que estão sendo implementadas no Porto; 4 – Relato do Comandante do 10º BEC – Destacamento IçáMirim, Roberto Wagner Nogueira, sobre as obras que estão sendo realizadas no Porto; 5 - Assuntos Gerais –
Apresentação do ENEEPH (Encontro Nacional de Entidades e Empresas Portuárias e Hidroviárias) que será
realizado em São Francisco do Sul; 6 - Encerramento.
Dando início à reunião, após a composição da mesa, o Presidente do CAP deu bom dia a todos e agradeceu ao
senhor José Antonio Emílio, representante da Bunge, por disponibilizar o auditório para a realização da reunião.
Agradeceu a constante presença do Capitão Wagner (Comandante do 10º BEC), ao senhor Paulo Corsi pelo
empenho nas questões relativas ao Porto. Também agradeceu as presenças do senhor Edwilson (representante da
Receita Federal) e ao Capitão Lopes Vianna.
1 – A seguir, foi lida e aprovada sem ressalva, a Ata da 134ª Reunião Ordinária, realizada em trinta e um de julho
de 2008.
2 – O Presidente do CAP leu para os conselheiros o convite recebido pela Prefeitura Municipal, para a
inauguração da Reforma do Centro Municipal de Educação Infantil “Pedacinho do Céu”; Reforma da Escola
Básica Municipal Dr. Rogério Zattar e Pavimentação asfáltica da Rua Madre Paulina, no dia 29 de agosto do
corrente ano, às dezenove horas.
3 – Prosseguindo a reunião, o conselheiro Paulo Corsi, Presidente do Porto de São Francisco do Sul, relatou a
questão da dragagem, recordando o processo no que se trata do licenciamento, onde existem duas ações junto ao
IBAMA. Uma delas para a obtenção da licença de dragagem de aprofundamento (projeto do PAC), onde já foi
aceito pelo IBAMA, o estudo ambiental (EIA-RIMA). Informou de sua ida a Brasília para pré-agendar a
audiência pública para a referida dragagem, onde ficou estabelecido a data de quinze de outubro do ano em curso.
Esta é a última etapa do licenciamento e após essa ação aguarda-se a publicação do Edital, prevista para o final
deste ano. Lembrou da importância da dragagem para o Porto pois o colocará entre os portos mais adequados da
região, devido à largura e profundidade do canal de acesso. A outra ação paralela era a obtenção da autorização
para a dragagem de manutenção junto ao IBAMA, que formalmente autorizou-a a partir da próxima semana.
Também relatou a recuperação da capacidade de investimento do Porto, em função da recuperação tarifária e
alguns ajustes internos. Comentou que hoje a dificuldade é a uma questão orçamentária pois a recuperação se deu
neste ano e não foi previsto no orçamento anterior.
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O Capitão de Corveta da Capitania dos Portos, Alexandre Lopes Vianna, comentou sobre a obtenção dos recursos
para efetuar a dragagem. Explicou que a falta de manutenção do canal gerou assoreamento em alguns pontos que
podem vir a afetar a segurança das embarcações que por ali passam. Com a dragagem de manutenção vai ser
restabelecido o calado. Mas como leva um certo tempo, por causa dos trâmites necessários, há necessidade de se
estabelecer alguns parâmetros em termos de navegação, principalmente a maré, o que às vezes dificulta a
manobra de navios. Essa questão já está sendo discutida junto ao Porto e com o auxílio dos práticos, para que no
futuro não volte a acontecer.
O senhor Paulo Corsi afirmou a importância da palavra do Capitão Lopes Vianna e da parceria junto ao Porto,
conhecendo os limites legais e de responsabilidade em relação à segurança da navegação, procurando encontrar a
melhor saída para o Porto e compreendendo o processo de recuperação do Porto. Pediu a colaboração de todos em
compreender o momento e o que está sendo realizado.
O Presidente do CAP solicitou ao Comandante Lopes Vianna uma posição referente à recuperação das barcaças
da Norsul.
O Comandante respondeu que as barcaças não estão mais sob a responsabilidade da Delegacia da Capitania dos
Portos. A recuperação das embarcações está por conta do armador. A Capitania está tratando da recuperação da
carga e destroços que ficaram no fundo do mar, com previsão de término para o final de setembro do corrente
ano.
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, no mês em curso. Comentou sobre o efetivo do 10º
BEC que está trabalhando nas obras, com um total de noventa e oito homens, mais os equipamentos e viaturas
que estão sendo utilizadas. Sobre a recuperação da superestrutura do berço 101 citou a substituição das ferragens
com avarias, com previsão de na próxima semana ser iniciado a recuperação do enrocamento, possibilitando então
a continuidade da drenagem. Também será terminado o asfaltamento da retroárea do berço 101. Referente ao
berço 201 informou a chegada de dois guindastes, um para cravar as estacas e outro para cravação dos tubos, onde
serão executadas as estacas raízes, com previsão de término da cravação da cortina de estacas, para setembro do
corrente ano. Referente à drenagem externa, informou que está sendo feito o escoramento do talude da cava para
se evitar o desmoronamento, o travamento dos postes, e também a disposição da tubulação e o aguardo do
guindaste para colocar a caixa de decantação.
O senhor Marco Dechichi agradeceu a apresentação das obras pelo Comandante Wagner.
5 – Em seguida, a senhora Cíntia Zanetti apresentou o senhor Manoel Félix que explicou a todos sobre o 24º
Encontro de Empresas e Entidades Portuárias e Hidroviárias (ENEEPH), que será realizado nas cidades de
Joinville e São Francisco do Sul (Porto). Informou que este evento ocorre uma vez ao ano em cidades portuárias
diferentes, onde discutem temas do setor portuário público/privado. Concentra expoentes da inteligência portuária
do país e é inovador porque tem a oportunidade de discussão de novos temas. Um ponto importante é o retorno
institucional que o ENEEPH proporciona à comunidade portuária local. O evento será realizado nos dias 17, 18,
19 e 20 de março de 2009.
A senhora Cíntia Zanetti parabenizou o Convention Bureau e o senhor Carlos Dias (Assessoria do Porto) pela
apresentação que elegeu o Porto de São Francisco do Sul.
O senhor Paulo Corsi reiterou a importância desse evento para o Porto de São Francisco do Sul e solicitou para
que os representantes das empresas se empenhem para que o evento seja um sucesso, com o objetivo de serem
bem sucedidos no ranking do ENEEPH.
O conselheiro suplente Clóvis Schwartz relatou sobre o contorno ferroviário à cidade de São Francisco do Sul,
onde relatou o acontecimento de reunião com a empresa vencedora, o pagamento das desapropriações e que no
momento aguarda-se a decisão de integração de posse, pela justiça, para iniciar a obra. Informou que o único item
que continuará pendente é a entrada do contorno no pátio da ALL.
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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 25 de setembro 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.
São Francisco do Sul, 28 de agosto de 2008.
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