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ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL REALIZADA AOS VINTE E NOVE
DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E OITO.
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, às nove horas, no auditório da Associação
Desportista Classista Bunge - ADCB, Município de São Francisco do Sul, presentes os Conselheiros Titulares:
Marco Antônio Dechichi, Presidente do CAP/PSFS, do Bloco do Poder Público; Paulo César Cortês Corsi e
Fernando Amadeu da Rocha Cortez, do Bloco dos Operadores Portuários; Celso dos Santos e Oscar Schmidt
Neto, do Bloco da Classe dos Trabalhadores Portuários; José Antonio Emilio e Miriam Raquel Silveira Gatz, do
Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins; Conselheiros Suplentes: Paulo José de Carvalho Felício e
Carlos Alberto de Oliveira Júnior. 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 130ª Reunião Ordinária; 2 - Formalização
pelo Presidente do Conselho; 3 – Relato do senhor Paulo César Côrtes Corsi – Presidente da APSFS; 4 –
Assuntos Gerais; 5- 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 Emilio, da empresa Fertimport - Bunge, por ceder o auditório da Associação da Bunge.
1 - A seguir, foi lida e aprovada sem ressalva, a Ata da 130ª Reunião Ordinária, realizada em treze de março de
2008.
2 – Em continuidade, foram lidas, para conhecimento dos demais Conselheiros:
a) portaria nº 26, de 29 de fevereiro de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 03 de março de 2008, que
dispõe sobre as diretrizes e organização dos Centros de Treinamento Profissionais (CTP), de que tratam o art. 32
da Lei dos Portos nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993;
b) portaria nº 40, de 10 de março de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 11 de março de 2008, que no
Inciso I, letra a, reconduziu as Senhoras Miriam Raquel Silveira Gatz (Titular) e Jaqueline de Azevedo Gamper
(Suplente), ao Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins, como representantes dos Proprietários e
Consignatários de Mercadorias. Nomeadas e reconduzidas ao Conselho de Autoridade Portuária (CAP) do Porto
de São Francisco do Sul, por um período de dois anos a partir da data da publicação.
3 – Prosseguindo a reunião, o senhor Paulo Corsi, Presidente do Porto de São Francisco do Sul, começou sua
explanação comentando sobre a movimentação do Porto, onde no seu primeiro trimestre vem apontando para um
ligeiro acréscimo em relação ao movimento anterior. Em março contou-se com o número bastante expressivo de
setenta e duas atracações e com novecentos e trinta mil toneladas em termos de volume geral. O granel apresentou
um aumento importante, com quinhentos e oitenta mil toneladas e carga geral apresentou trezentos e cinqüenta
mil toneladas. Informou também que o reajuste tarifário aprovado pelo CAP começa a dar um efeito no caixa do
Porto, onde talvez até a metade do ano, se tenha em caixa o equivalente ao que se obteve durante todo o ano
passado, o que abre a perspectiva do Porto ir se preparando para as manutenções essenciais, como: sinalização,
dragagem, etc. Apresentou o novo Diretor Administrativo Financeiro do Porto de São Francisco do Sul, senhor
Eduardo João Garcia, e solicitou ao mesmo, a retomada de informações do resultado financeiro do Porto. Relatou
o resultado operacional de quinhentos mil reais, nunca ocorrido antes, o que abre uma perspectiva de
planejamento de várias ações. Como exemplo, citou a sinalização náutica, com contrato para cinco anos. Sugeriu
à Associação Comercial local, verificar o funcionamento da sistemática de gerir recursos extras para dragagem, a
modelo da Associação Comercial de Paranaguá. Em relação às obras, relatou a conclusão da retirada da Laje da
Cruz até o mês de junho, conforme compromisso contratual com a empreiteira responsável. Informou também
que mediante Medida Provisória, foi liberado recursos (dezoito milhões) para o reforço do berço 101 e dez
milhões para o início da obra do berço 401-A. Comentou sobre a licença ambiental, o acompanhamento junto ao
IBAMA, onde, até o final do mês de maio deverá ser encaminhado a este órgão todo o estudo do EIA-RIMA ,
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ficando o IBAMA com o compromisso de entregar a licença (para dragagem de quatorze metros e para o 401 –A)
até o mês de setembro. Paralelamente foi pedido uma licença para dragagem de manutenção, caso se precise fazer
alguma intervenção de emergência, com expectativa que seja aprovada antes da licença de dragagem de quatorze
metros. Informou sua ida à Secretaria Especial de Portos para entrega do projeto definitivo da dragagem, onde foi
alargado o canal de acesso para 160/180 metros e alguns trechos para 200 metros, com profundidade de quatorze
metros, com a retirada de duas lajes de pedras, dependendo ainda da licença ambiental, com expectativas de
conduzir a licitação pela Secretaria de Portos até o mês de novembro do ano em curso.
O conselheiro Fernando Cortez comentou sobre como é realizada a sistemática referente à manutenção do ship
loader, no Porto de Paranaguá, onde não necessita ser feita licitação a cada ano, para a manutenção. Relatou que a
Associação Comercial citada como exemplo, possui uma equipe própria e um programa de manutenção de rodízio
dos seis ship loaders.
A conselheira Miriam Gatz, Presidente da Associação Comercial de São Francisco do Sul, verificará o
funcionamento legal desse sistema e sugeriu montar uma Comissão.
4) Assuntos Gerais:
Prosseguindo a reunião, o Comandante do 10º Batalhão de Engenharia e Construção do Destacamento Içá-Mirim,
senhor Roberto Wagner Nogueira, explanou sobre as obras no berço 101, com a recuperação das ferragens. Com
referência ao berço 201, explicou sobre a limpeza que está sendo realizada, retirando-se restos de estaca, pedaços
de laje, pedras, etc. Sobre a drenagem do Porto, informou que já se tem o itinerário e está sendo feita a
averiguação do terreno para então poder dar início à obra. Comentou sobre a preocupação em se começar de
imediato as obras, para em breve terminar, e também em não afetar o trabalho do Porto (operação e escoamento).
O senhor Paulo Corsi comentou que essa situação de conflito (operação x obra) é indesejável, mas também
inevitável. A situação é atípica, pois vem de um período de greve na Receita Federal. A prioridade é que o Porto
não pare, por isso a necessidade dele caminhar inclusive com a realização das obras. Citou que essa situação
ainda vai permanecer por uns dois anos: a obra vai ter que conviver com espaço reduzido; mas que tem a certeza
da conciliação desse processo.
O Presidente do CAP constituiu Grupo de Trabalho para tratar da questão dos Centros de Treinamento
Profissional (CTP) que à partir da portaria nº 26, com publicação em 03 de março, no Diário Oficial da União,
lida nesta reunião, solicita aos CAPs adotar medidas necessárias e dar modelagem estrutural e organizacional
compatível com as diretrizes fixadas.
5 – 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 30 de maio de 2008.
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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, 29 de abril de 2008.

_______________________
Marco Antonio Dechichi
Presidente

________________________
Vanessa Costa de Freitas

Secretária
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