CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP
PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC
AV: ENGENHEIRO LEITE RIBEIRO, 782
FONE: (047) 3471-1200 / 3471-1277 - FAX (047) 3471-1211
CEP.: 89.240-000 - SÃO FRANCISCO DO SUL - SC

ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO
PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL REALIZADA
AOS QUATORZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO
DE DOIS MIL E ONZE.

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, às nove horas, nas dependências do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, Município de Araquari/SC, presentes
os Conselheiros Titulares: Fernando José Camacho, Presidente do CAP/PSFS e Arnaldo Diógenes
Lopes de S’Thiago, do Bloco do Poder Público; Paulo César Côrtes Corsi, Celso Renato de Lima,
Alberto Raposo de Oliveira e Renato Gama Lobo, do Bloco dos Operadores Portuários; Celso dos
Santos e Getúlio Aprígio da Silva, do Bloco da Classe dos Trabalhadores Portuários; José Antonio
Emilio, Eurípedes Pinheiro e Carlos André Athanazio Veiga, do Bloco dos Usuários dos Serviços
Portuários e Afins; Conselheiros Suplentes: Bernardo Brugger, Carlos Alberto de Oliveira Junior,
Sandro Augusto de Oliveira, Christopher Camargo de Oliveira e Marcelo de Freitas Cortez.
Autoridades: Marcos Werneck Regina (Capitão de Corveta da Marinha de São Francisco do Sul).
Convidados: João Pedro Woitexem (Prefeito do Município de Araquari), Paulino Sérgio Travassos
(Vice-Prefeito de Araquari), Clenilton Carlos Pereira (Secretário de Desenvolvimento Econômico de
Araquari), Maurício Lehmann (Diretor Geral Substituto do IFC), Francisco Alexandro Powell Van de
Casteele (Superintendente Federal da SFA/SC) e Luiz Gustavo Balena Pinto (Fiscal Federal
Agropecuário).
Pauta:
1. Abertura e verificação de presenças; Palestra sobre o IFC, com o Prof° Maurício Lehmann;
2. Aprovação da ata da 148ª Reunião Ordinária e Formalização pelo Presidente do Conselho;
3. Relato do Sr. Paulo César Côrtes Corsi - Presidente da APSFS, sobre a situação das obras e ações que
estão sendo implementadas no Porto, bem como, acerca do estágio atual de elaboração do Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento Portuário do Porto de São Francisco do Sul;
4. Assuntos Gerais:
4.1 – Explanação acerca da estrutura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA,
de atendimento aos portos, em especial, ao Porto de São Francisco do Sul, pelo Superintendente, senhor
Francisco Alexandro Powell Van de Casteele;
4.2 – Explanação sobre as ações e investimentos no Município de Araquari, pelo Secretário de
Desenvolvimento Econômico de Araquari, senhor Clenilton Carlos Pereira;
5. Encerramento
Dando início à reunião, o Presidente do CAP, senhor Fernando José Camacho, cumprimentou a todos
agradecendo a presença, e convidou as autoridades e convidados a comporem a mesa. Agradeceu ao
Instituto Federal Catarinense (IFC), em ceder o espaço para a reunião e passou a palavra ao Diretor Geral
Substituto do IFC, senhor Mauricio Lehmann, que deu as boas vindas a todos, oferecendo e
disponibilizando a estrutura do Instituto. Falou sobre a importância do IFC estar integrado aos arranjos
produtivos locais e incentivar a atividade portuária e outras da região. Comentou sobre os cursos
oferecidos pelo Instituto e sua estrutura e finalizou se disponibilizando, em nome do Instituto, no que for
útil ao desenvolvimento da estrutura regional.
Na sequência, após registrar o apoio da Prefeitura de Araquari, passou a palavra ao Prefeito do Município,
senhor João Pedro Woitexem, que agradeceu ao CAP por ter escolhido Araquari para sediar a reunião.
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O Prefeito do Município explicou sobre a atual situação de desenvolvimento e crescimento do Município,
muito vinculado ao Porto de São Francisco do Sul. Finalizou, convidando a todos a participarem da Festa
do Maracujá que acontecerá no final do mês.
Foi aprovada, por unanimidade, a Ata da 148ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de março do ano de
2011.
O Presidente do CAP deu conhecimento a todos, das correspondências recebidas e das Portarias
publicadas no Diário Oficial da União
Portaria n° 40, de 08 de abril, publicada em 11 de abril:
Inciso I - Recondução do Sr. Marcos Tadeu Arante, como representante titular;
Inciso II – Exoneração dos Srs. Eduardo Anton (suplente), Christopher Camargo Oliveira (titular) e
Nilson Ricardo Gamper (suplente);
Inciso III – Designação dos Srs. Christopher Camargo de Oliveira (suplente); Carlos André Athanazio
Veiga (titular) e Marcelo de Freitas Cortez (suplente).
Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins, Representando os Proprietários e Consignatários de
Mercadorias, por um período de dois anos a partir da data de sua publicação.
Portaria n° 41, de 08 de abril, publicada em 11 de abril:
Inciso II, Letra C - Exoneração do Sr. Luiz Vicente Maurer Ferreira da Costa e
Inciso III, Letra C – Designação do Sr. Waldo Gomes dos Santos
Bloco dos Operadores Portuários, como representante suplente dos Titulares de Instalações Privadas na
Área do Porto, por um período de dois anos a partir da data de sua publicação.
Portaria n° 59, de 08 de abril, publicada em 11 de abril:
Inciso I - Exoneração do Sr. Carlos Alberto Ferreira Dias e
Inciso II – Designação do Sr. Oscar Schmidt
Bloco dos Operadores Portuários, como representante suplente da Administração do Porto, por um
período de dois anos a partir da data de sua publicação.
Na sequência, passou a palavra ao Presidente do Porto, senhor Paulo César Côrtes Corsi, que comentou
sobre a dragagem: o aguardo do deslocamento do equipamento para concluir a última fase (região da
dársena e derrocagem) com previsão de chegada no mês de maio e de conclusão dos trabalhos, em
meados do segundo semestre do ano em curso. Com relação ao PDZ, informou que está seguindo as
diretrizes da SEP e providenciando, também, a contratação de profissional especializado para ajudar na
elaboração.
Dando continuidade, o senhor Clenilton Carlos Pereira (Secretário de Desenvolvimento Econômico de
Araquari), explanou sobre as ações e investimentos no Município. Falou sobre o seu crescimento, a sua
posição geográfica privilegiada, as empresas que estão se instalando e se instalarão no Município.
Comentou, também, sobre a ligação com a área portuária, bem como acerca do complexo intermodal,
ação conduzida pela SC Parcerias, com a perspectiva de um aeroporto para transporte de passageiros e
cargas.
O Presidente do CAP, senhor Fernando Camacho, citou a importância do Porto de Parati, da duplicação
da BR-280, que demandará cerca de 8 anos para sua conclusão, e da reativação do setor hidroviário.
Comentou sobre o projeto de lei para a Regulação do Transporte Hidroviário Intermunicipal, que se
encontra em tramitação na Assembléia Legislativa.
O Prefeito de Araquari fez uma breve explanação sobre o Porto de Parati. O Presidente do CAP informou
que o Terminal de Itapoá conta com uma empresa de navegação. Na sequência, agradeceu a presença e as
explanações do Prefeito e do Secretário de Desenvolvimento do Município de Araquari.
Dando sequência, o senhor Francisco Alexandro Powell Van de Casteele, Superintendente do MAPA,
historiou a evolução do Ministério da Agricultura, sua missão, valores e visão. Comentou sobre a
infraestrutura, o perfil dos servidores, as áreas de atuação e as projeções da Agricultura do ano de 2010
até o ano de 2020. Explanou sobre a produção agropecuária e o desenvolvimento sustentável. Também
explicou a estrutura do MAPA no Estado de Santa Catarina.
O Sr. Francisco Alexandro Powell Van de Casteele, quando questionado acerca da existência da
programação da contratação de novos funcionários, respondeu explicando a forma de atuação do
Ministério da Agricultura e as necessidades atuais de reforço da mão-de-obra especializada.
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O senhor Luiz Gustavo Balena Pinto, Fiscal Federal Agropecuário, acrescentou alguns dados quanto à
estrutura catarinense e seu funcionamento.
O Presidente do CAP ressaltou a importância do apoio necessário do setor governamental e da área
parlamentar para suprir as carências comentadas pelos técnicos do MAPA.
Na sequência, o Presidente da APSFS, senhor Paulo César Côrtes Corsi, comentou sobre a necessidade de
incremento da movimentação de contêineres e, também, citou os problemas na liberação de cargas.
O senhor Fernando Camacho destacou o novo calado de quatorze metros do Porto e a disponibilização de
novos berços que aumentarão os problemas que ocorrem hoje. Solicitou, também, o apoio do MAPA no
processo de liberação de cargas, citado pelo Presidente do Porto.
O senhor Francisco Alexandro Powell Van de Casteele concordou com a posição do Porto e explicou
como funciona a sistemática para atender os pontos com necessidades sazonais. Afirmou, também, que,
com a entrada em operação do Porto de Itapoá, o MAPA necessitará de dar maior agilidade nos
processos. Solicitou apoio para o incremento de mais colaboradores visando conferir atendimento
adequado às demandas.
O senhor Luiz Gustavo Balena Pinto acrescentou sobre a importância do apoio à questão de pessoal. O
Conselheiro Carlos André Veiga agradeceu ao trabalho do MAPA e falou sobre a demanda e a falta de
área de inspeção.
O senhor Francisco Alexandro Powell Van de Casteele explicou que os recintos alfandegados devem
oferecer as condições necessárias. O senhor Luis Gustavo Balena Pinto falou que existem critérios
mínimos que devem ser seguidos.
O senhor José Eduardo Bechara (Tesc) destacou a construção de pequena câmara para inspeção com
capacidade para dois contêineres de quarenta pés. O projeto já foi aprovado e sua operação deverá iniciar
no segundo semestre. O senhor Francisco Alexandro Powell Van de Casteele solicitou o encaminhamento
de informações adicionais ao MAPA para acompanhar o andamento do referido processo.
O Conselheiro Carlos André Veiga comentou sobre a unidade do MAPA em São Francisco do Sul e
indagou se a utilização de um estagiário não agilizaria o atendimento à demanda. Destacou ainda que o
serviço hoje é realizado por dois funcionários cedidos pelo Porto. O senhor Francisco Alexandro Powell
Van de Casteele registrou que a participação de estagiário poderia auxiliar, destacando, no entanto, o
curto espaço de tempo de sua contribuição.
O Presidente do CAP abordou acerca da contribuição que o IFC poderia oferecer ao MAPA no que tange
ao aporte de mão-de-obra qualificada para suprir as carências observadas no Porto e as facilidades
decorrentes por ser o IFC uma entidade do Governo Federal.
O Prof. Maurício Lehmann destacou a importância do tema para o IFC. Abordou sobre os cursos
realizados, a atuação pautada pela necessidade da região, bem como acerca do tipo de profissional e de
capacitação o mercado requer.
Os representantes do MPA teceram mais algumas considerações e comentários e se colocaram a
disposição para futuras tratativas.
O senhor Fernando Camacho agradeceu a explanação realizada e, na sequência, informou o recebimento
do ofício 0254, da APSFS, que submete à apreciação do Conselho a proposta de orçamento de
investimentos do exercício corrente. Comunicou que o referido ofício foi enviado, via correio eletrônico,
a todos os conselheiros.
O Presidente do Porto, senhor Paulo Corsi, explicou o encaminhamento da proposta ao CAP, obedecendo
a Lei dos Portos.
O Presidente do CAP leu a parte que compete ao CAP na Lei dos Portos. Comentou sobre a questão do
PDZ, o encaminhamento de informações aos conselheiros que tratam da relação da cidade portuária com
o Porto. Falou, também, da Lei Complementar do Município que instituiu Plano Diretor. Solicitou o
encaminhamento à APSFS das sugestões dos conselheiros para auxiliar na elaboração do PDZ, em
processo de elaboração pelo Porto. Registrou que estará enviando sugestões para contribuir nesse
processo, tais como a necessidade da relação do PDZ com o Gerenciamento Costeiro, com o Plano
Nacional de Logística de Transporte Portuário, etc.
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Nada mais havendo a tratar, o senhor Fernando José Camacho agradeceu a presença das autoridades e dos
demais presentes e agendou a próxima Reunião Ordinária do CAP para o dia 19 de maio de 2011.
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, 14 de abril de 2011.
________________________________
Fernando José Camacho
Presidente

______________________________
Vanessa Costa de Freitas
Secretária

Conselheiros:

______________________________
Arnaldo Diógenes Lopes de S’Thiago

_____________________________
Celso dos Santos

_____________________________
Paulo César Côrtes Corsi

_____________________________
Getulio Aprigio da Silva

_____________________________
Celso Renato de Lima

_____________________________
José Antonio Emilio

_____________________________
Alberto Raposo de Oliveira

_____________________________
Eurípedes Pinheiro

_______________________________
Renato Gama Lobo

_____________________________
Carlos André Athanazio Veiga
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