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ATA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA
DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
REALIZADA AOS TRINTA E UM DIAS DO
MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E
NOVE.
Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e nove, às nove horas, nas dependências da Transpetro
S/A, Município de São Francisco do Sul, presentes os Conselheiros Titulares: Fernando José Camacho,
Presidente do CAP/PSFS, do Bloco do Poder Público; Paulo César Côrtes Corsi e Fernando Amadeu Rocha
Cortez, do Bloco dos Operadores Portuários; Rosano Luiz F. Strozzi e Oscar Schmidt Neto, do Bloco da Classe
dos Trabalhadores Portuários; José Antonio Emilio, Eurípedes Pinheiro, Miriam Raquel Silveira Gatz e Luiz
Antonio de Matos, do Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins; Conselheiros Suplentes: Luiz Vicente
M. F. da Costa, Renato Gama Lobo, Christopher Camargo Oliveira e Luis Philippe Figueiredo. Autoridades:
Ubirajara Monteiro (Comandantes do 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 137ª Reunião Ordinária; 2 - Formalização
pelo Presidente do Conselho; 3 – Relato do senhor Paulo César Côrtes Corsi – Presidente da Administração do
Porto de São Francisco do Sul, sobre as ações que estão sendo implementadas no Porto e sobre o incentivo para
cabotagem; 4 – Assuntos Gerais; 5 - Encerramento.
Dando início a reunião, o Presidente do CAP, senhor Fernando José Camacho, deu bom dia a todos e agradeceu
ao senhor Luiz Vicente Maurer da Costa, da empresa Transpetro, por ceder o auditório da referida empresa para
a reunião do CAP/PSFS. Em seguida o senhor Luiz Vicente, deu as boas vindas a todos e, após o briefing de
entrada, fez uma breve explanação dos serviços prestados pela Transpetro
1 – A seguir, foi aprovada sem ressalva, a Ata da 137ª Reunião Ordinária, realizada em sete de novembro de
2008.
2 – Em continuidade, foram lidas, para conhecimento dos demais Conselheiros:
Portaria número 61, de 16 de março de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 17 de março de 2009,
válida por um período de dois anos a partir da data da publicação:
- Inciso I, exonera os senhores Rubemar Freire da Rocha e Clóvis Correa Schwartz;
- Inciso II, designa os senhores Carlos Alberto de Oliveira Junior (titular) e Arnaldo Diógenes Lopes de
S.Thiago (suplente) como representantes do Município, do Bloco do Poder Público do Conselho de
Autoridade Portuária do Porto de São Francisco do Sul.
Também foi lido para conhecimento de todos, o ofício enviado pela Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (ANTAQ), solicitando a execução de um plano de intensificação de ações de controle da Dengue,
nos Portos, elaborado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Informou a todos, as medidas a
serem tomadas.
3 – Prosseguindo a reunião, o senhor Paulo César Côrtes Corsi, Presidente do Porto de São Francisco do Sul, deu
as boas vindas ao novo Presidente do CAP (senhor José Camacho) e reiterou as palavras do mesmo, referente aos
ótimos serviços prestados no CAP, pelo antigo Presidente (senhor Marco Dechichi). Em relação ao Porto,
informou sobre a movimentação de cargas, no ano passado, onde houve uma queda em relação ao granel, mas
que foi compensada em um aumento na movimentação de carga geral, que bateu todos os seus recordes e refletiu
positivamente na economia do município. Comentou sobre o grande aumento no movimento, ultrapassando os
limites operacionais, nos últimos três meses, devido ao problema com o Porto de Itajaí, que ficou sem operar.
Informou a preocupação referente à crise internacional, onde haverá uma grande queda na movimentação
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mundial de contêineres. Solicitou ao CAP ações que minimizem essa futura crise no Porto de São Francisco do
Sul. Em relação às obras, citou a dragagem, que se encontra na fase de revisão final, na área técnica da Secretaria
Especial de Portos (SEP), com previsão de na semana próxima, estar encaminhando o referido processo para a
área jurídica, onde será publicado o edital, e na seqüência então, dar-se-á o inicio ao processo de dragagem. Em
relação ao berço 401, informou que se encontra em discussão com a SEP e Casa Civil, os recursos suficientes
para a construção do berço. Também citou a conclusão da retirada da Laje da Cruz. Quanto à cabotagem,
solicitou ao CAP, uma medida de alteração no sistema tarifário, de tal modo que seja concedida isenção da
cobrança da armazenagem por 10 dias, para as cargas de cabotagem. As razões foram justificadas pela
viabilidade da movimentação desse tipo de carga (importação) para o Porto de São Francisco do Sul, e com isso
se neutralizaria a perda da movimentação referente à crise econômica.
4 – Em seguida o Comandante do 10º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC) – Destacamento Içá-Mirim,
senhor Ubirajara Monteiro, explanou rapidamente sobre as obras que foram realizadas no mês anterior.
Comentou sobre a macrodrenagem, o realinhamento do berço 201, o reforço do berço 101 e relatou o que falta
para a conclusão de toda a obra. Agradeceu ao Presidente do Porto, o apoio que vem sendo prestado ao Exército.
O Presidente do CAP se disponibilizou para, juntos com os conselheiros, discutir as medidas a serem adotadas
para superar a crise que ocorrerá com a redução da movimentação no Porto. Também se colocou a disposição
para elaborar uma agenda de ações junto com os órgãos intervenientes, geradores de movimentação e todos que
estejam ligados diretamente ao Porto de São Francisco do Sul.Também sugeriu para a próxima reunião, uma
palestra com o Superintendente do DNIT, para que seja explicada a atual situação da duplicação da BR 280 e
contorno rodo-ferroviário. Comentou que com a implantação da Hidrovia Joinville - São Francisco do Sul, foi
solicitado ao Secretário de Infra-Estrutura do Estado, a inclusão do modal hidroviário neste trajeto (Via dos
Navegantes), para transporte de cargas. Cumprimentou o Presidente do Porto pelo evento do Encontro Nacional
de Empresas e Entidades Portuárias e Hidroviárias (ENEEPH), ocorrido em março do corrente ano, que teve o
Porto de São Francisco do Sul como anfitrião.
O senhor Carlos Piazza, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, explanou sobre a ANVISA e seus serviços,
onde trabalha em conjunto com o Município e Governo do Estado.
O conselheiro Luiz Antonio de Matos deu as boas vindas ao Presidente do CAP e sobre o incentivo à cabotagem,
solicitou a elaboração de grupo de trabalho para tratar desse assunto.
O conselheiro José Antonio Emílio também solicitou a elaboração de grupo de trabalho para resolução desse
assunto.
O senhor Gustavo Ferrer pediu o máximo de urgência nesta decisão para que não se perca movimentação.
O conselheiro Renato Lobo solicitou que se formado o grupo de trabalho, este apresente o estudo dos impactos
propostos pelos membros componentes. Comentou que quanto mais tempo se perde, mais serviço se perde
também e ocorrerá assim, migração para outros portos.
O senhor Fernando Camacho solicitou, em nome do CAP, que todas as posições, que cabem à aprovação do
CAP, devem ser encaminhadas com prévia antecedência. Também solicitou que os conselheiros se reunissem em
blocos para discutir a questão do incentivo à cabotagem.
O Bloco II aprovou a proposição. O Bloco III também aprovou, com a condição que o Porto apresente, no prazo
de seis meses, os benefícios obtidos. O Bloco IV também aprovou a proposição, com as condições de: na
próxima reunião do CAP, ser apresentado quais os serviços de contêiner que permaneceram nas janelas; qual o
volume de cada serviço; como está a performance do operador portuário; solicitou também que os assuntos que
sejam trazidos para votação em plenário, sejam trazidos com maior antecedência e que o regimento interno do
CAP seja reformulado se as comissões não existirem mais.
O Presidente do CAP informou que estará indo a Brasília tratar de assuntos referentes ao CAP e irá verificar
junto a SEP qual a posição em relação a esse regimento, pois o mesmo era amparado pela ANTAQ até o ano
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passado. Também solicitou ao Presidente do Porto a formalização da situação atual, em cima dos parâmetros
colocados pelo Bloco IV, e também que seja feita uma exposição de motivos, no prazo de uma semana,
justificando as razões da proposição.
Assim sendo, foi homologado pelos Conselheiros e pelo Presidente do CAP/PSFS, a proposta da APSFS, de
conceder a isenção da cobrança de armazenagem, por dez dias, para as cargas de cabotagem, gerando a
Deliberação CAP nº 115/09.
O Presidente da Associação Comercial de São Francisco do Sul convidou a todos para reunião a ser realizada no
próximo dia 15, na Associaç-+.ão Comercial de Araquari, que tratará das questões indígenas.
O Inspetor Substituto da Receita Federal, senhor Edwilson Mota, informou sobre o objetivo da Receita Federal,
que é servir ao interesse público, facilitando o comércio exterior, sem perder o controle. Explanou sobre a
modernização dos controles e sobre as apreensões diretas e indiretas.
5 – Nada mais havendo a tratar, o senhor Fernando José Camacho agradeceu a presença de todos e das
autoridades presentes.
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, 31 de março de 2009.
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