CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP
PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC
AV: ENGENHEIRO LEITE RIBEIRO, 782
FONE: (47) 3471-1200 / 3471-1277 - FAX (47) 3471-1211
CEP.: 89.240-000 - SÃO FRANCISCO DO SUL/SC

ATA DA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO
PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
REALIZADA AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE
SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E NOVE.
Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, às nove horas, nas dependências
da ArcelorMittal/Vega, 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, Celso dos Santos e Oscar Schmidt Neto, do Bloco da Classe dos Trabalhadores Portuários;
José Antonio Emilio, Eurípedes Pinheiro, Christopher Camargo Oliveira, Marcos Tadeu Arante e
Luiz Antonio de Matos, do Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins; Conselheiros
Suplentes: Arnaldo D. L. S’Thiago, Carlos Alberto Ferreira Dias, Renato Gama Lobo, Sidnei Ennezio
de Mira, Nilson Ricardo Gamper e Eduardo Anton. Autoridades: Marcos Werneck Regina (Capitão
de Corveta da Marinha de São Francisco do Sul), Fabio Rodrigues Santos (Capitão do 10º Batalhão
de Engenharia e Construção - Destacamento Içá-Mirim) e Edwilson da Mota (Inspetor Substituto da
Receita Federal de São Francisco do Sul).
Pauta: 1 – Abertura e verificação de presenças; 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 a
situação das obras e ações que estão sendo implementadas no Porto; 4 – Assuntos Gerais: 4.1 – Exposição do
Engº João José dos Santos, Superintendente do DNIT em SC, da situação das obras sob a responsabilidade do
Ministério dos Transportes, mais especificamente sobre: - Contornos Ferroviários de São Francisco do Sul,
inclusive de Joinville e Jaraguá do Sul, - Duplicação da Rodovia BR 280/SC, trecho Jaraguá do Sul – São
Francisco do Sul, - Integração do Porto de São Francisco do Sul com o contorno ferroviário e a BR 280/SC; 4.2
- Explanação pela Senadora Ideli Salvatti acerca das obras de infraestrutura portuária sob a responsabilidade da
Secretaria Especial de Portos, das questões da Reserva de Fauna da Baia da Babitonga e Reservas Indígenas, e
também dos reflexos da exploração de petróleo da camada pré-sal na área de influência do Porto de São
Francisco do Sul; 5 - Encerramento.
Dando início a reunião, o Presidente do CAP, senhor Fernando José Camacho, cumprimentou a todos e
agradeceu aos senhores Álvaro Jose Ferreira Ribeiro e Marcos Tadeu Arante, da empresa ArcelorMittal/Vega,
por ceder o auditório da referida empresa para a reunião do CAP/PSFS. Após a composição da mesa de
autoridades, o senhor Álvaro Ribeiro (Gerente Geral da empresa ArcelorMittal) deu as boas vindas a todos e fez
uma breve explanação dos seus serviços dentro da empresa. O conselheiro e Marcos Tadeu Arante (também da
empresa ArcelorMittal) relatou os motivos da vinda da empresa para São Francisco do Sul, os processos que a
empresa utiliza, os investimentos e o papel da empresa no cenário mundial.
Em continuidade, foram lidas, para conhecimento dos demais Conselheiros:
Portaria número 88, de 08 de abril de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 15 de abril de 2009,
válida por um período de dois anos a partir da data da publicação:
- Inciso I, exonera o senhor Milton Rodrigues de Camargo e
- Inciso II, designa o senhor Marcos Tadeu Arante, como representante titular dos Proprietários e
Consignatários de Mercadorias - Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins;
Portaria número 114, de 13 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 14 de maio de 2009,
válida por um período de dois anos a partir da data da publicação:
- Inciso I, reconduz o senhor Rosano Luiz Fernando Strozzi, como titular,
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-

Inciso II, exonera o senhor Mauro Roberto Dias e,
Inciso III, designa o senhor Sidnei Ennezio de Mira, como suplente. Todos os citados acima
representam os Trabalhadores Portuários Avulsos - Bloco da Classe dos Trabalhadores Portuários;

Portaria número 141, de 15 de junho de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 16 de junho de 2009,
válida por um período de dois anos a partir da data da publicação:
- Inciso II, reconduz o senhor Alberto Raposo de Oliveira, como representante titular das Instalações
Portuárias Privadas na Área do Porto - Bloco dos Operadores Portuários;
Portaria número 184, de 07 de julho de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 08 de julho de 2009,
válida por um período de dois anos a partir da data da publicação:
- Inciso I, reconduz o senhor Celso dos Santos, como titular,
- Inciso II, exonera o senhor Edson de Oliveira e,
- Inciso III, designa o senhor Claudionor Marcelino, como suplente. Todos os citados acima representam
os Trabalhadores Portuários Avulsos - Bloco da Classe dos Trabalhadores Portuários;
Portaria número 218, de 04 de agosto de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 05 de agosto de 2009,
válida por um período de dois anos a partir da data da publicação:
- Inciso I, reconduz o senhor Paulo César Côrtes Corsi, como titular,
- Inciso II, exonera o senhor Luiz Antonio Magaton e,
- Inciso III, designa o senhor Carlos Alberto Ferreira Dias, como suplente. Todos os citados acima
representam a Administração do Porto - Bloco dos Operadores Portuários;
Portaria número 219, de 04 de agosto de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 05 de agosto de 2009,
válida por um período de dois anos a partir da data da publicação:
- Inciso I, reconduz o senhor Renato Gama Lobo, como representante suplente dos Demais Operadores
Portuários - Bloco dos Operadores Portuários;
Portaria número 259, de 17 de setembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 18 de setembro de
2009, válida por um período de dois anos a partir da data da publicação:
- Inciso I, exonera os senhores: Christopher Camargo Oliveira, como suplente,
Miriam Raquel Silveira Gatz, como titular e
Jaqueline de Azevedo Gamper, como suplente,
- Inciso II, designa os senhores: Eduardo Anton, como suplente,
Christopher Camargo Oliveira, como titular e
Nilson Ricardo Gamper, como suplente. Todos os citados acima
representam os Proprietários e Consignatários de Mercadorias - Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários
e Afins do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de São Francisco do Sul (CAP/PSFS).
Prosseguindo a reunião, o senhor João José dos Santos, Superintendente Regional do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) em Santa Catarina, explanou sobre a divisão do DNIT de SC em oito
unidades locais, sobre o alargamento dos recursos públicos para o setor de infra-estrutura de transportes e
também sobre a elaboração de projetos para o resgate da infra-estrutura rodoviária e ferroviária, entendido como
a melhoria e ampliação da malha viária em Santa Catarina. Citou várias obras executadas pelo DNIT em SC.
Referente a BR 280 (que tem início no Porto de São Francisco do Sul e se estende até o município de
Canoinhas) citou a recuperação do pavimento São Francisco do Sul – Jaraguá do Sul, a restauração e os
investimentos na rodovia, como também os projetos em andamento e as obras emergenciais. Dentro do Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC) citou a duplicação da BR 280 (São Francisco do Sul – Jaraguá do Sul) que
conta com uma extensão de 72 kilômetros e um investimento inicial de cento e vinte milhões de reais. O projeto
está em fase final de execução e aprovação do EIA/RIMA. Convidou a todos a participarem das audiências
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públicas, coordenadas pelo IBAMA, a serem realizadas no dia 29 de setembro, no Teatro Municipal de São
Francisco do Sul e no dia 30 em Jaraguá do Sul. Depois de aprovado o projeto será lançado o edital da obra.
Explicou sobre o projeto, onde se buscou resolver todos os problemas básicos ambientais, a questão indígena, da
fauna e flora e do meio ambiente como um todo. Reiterou a importância do modal ferroviário no país, onde o
Governo Federal tem se esforçado para que essas obras possam ocorrer e para que se consiga um equilíbrio
dessa matriz de transporte, onde não fique tudo dependente do modal rodoviário. Comentou também sobre a
melhora na qualidade de vida que haverá com os contornos que irão acontecer em Joinville, São Francisco do
Sul e Jaraguá do Sul, e também a redução de acidentes nas ferrovias. Citou os projetos para SC, como: projeto
da Ferrovia Litorânea e Ferrovia Leste-Oeste, e também sobre a elaboração do projeto da Ferrovia Litorânea Sul.
Para finalizar citou as obras do contorno ferroviário de Joinville, que se encontram em execução e com previsão
de término para final do próximo ano. Sobre o contorno de São Francisco do Sul, a obra já foi iniciada e está em
análise para escolha do melhor traçado para chegada no Porto e a perspectiva é que se comece no próximo ano.
Sobre o contorno de Jaraguá do Sul comentou que o projeto precisa ser revisto e atualizado com perspectiva de
licitação para o ano que vem.
Na seqüência o Engenheiro Antonio Bessa (Supervisor de Unidade Local do DNIT) comentou sobre a conclusão
do projeto das obras na BR 280, que será motivo da audiência pública citada. Citou também a recuperação da
BR São Francisco do Sul – Corupá, e a perspectiva de início da duplicação da BR 280 para o próximo ano.
Sobre os contornos de São Francisco do Sul e Joinville, comentou que a previsão de conclusão é até o final do
ano de 2010.
Em seguida o Presidente do CAP, senhor Fernando Camacho, agradeceu a exposição feita pelos senhores João
José e Antonio Bessa sobre as obras, as questões indígenas, a reserva da fauna e a audiência pública a ser
realizada e inclusive, ressaltou a importância da presença de todos. Salientou a importância da presença da
Senadora Ideli Salvati que explicará mais a respeito da questão do pré-sal e também agradeceu o apoio irrestrito
da Senadora, na obtenção de recursos para melhoria do Porto de São Francisco do Sul. Informou a entrega de
documento solicitando apoio referente a duas intervenções, sendo eles o Berço 401 e a Dragagem.
A Senadora Ideli Salvati iniciou sua exposição comentando sobre o significado estratégico da região de São
Francisco do Sul / Joinville / Jaraguá do Sul / São Bento do Sul, etc., seus fantásticos potenciais econômicos e
suas sedes de multinacionais. Citou a importância dos investimentos estratégicos nesta região, que foram
incluídos dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e que nada mais são do que obras
articuladas entre si e tem como objetivo fazer uma sinergia de alavancagem do desenvolvimento. Explanou
também, além das obras de infra-estrutura, sobre os investimentos em outras áreas, como na área da Educação,
Turismo, Logística, etc. Sobre a Reserva de Fauna da Baia de Babitonga., comentou que há um
acompanhamento contínuo e um grande cuidado pois se trata da maior área de manguezal do sul do país. No
momento o Tribunal Regional Federal da 4ª Região suspendeu o processo e determinou a realização de um
estudo de impacto sócio-econômico de implantação da Reserva, o que está sendo providenciado pelos órgãos
responsáveis. Também comentou com os Conselheiros, sobre a questão do pré-sal, o seu impacto no Estado de
Santa Catarina e a perspectiva de se ter na Baía de Babitonga, um Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL).
Citou a importância da indústria catarinense de se transformar, pela qualidade dos seus produtos e mão-de-obra,
em um dos maiores núcleos de fornecedores deste tipo de indústria que vai estar conectada com o
desenvolvimento da Petrobrás e do pré-sal.
O Presidente do CAP perguntou sobre a preocupação com a questão das terras indígenas na região, e
implantação do terminal marítimo turístico em São Francisco do Sul.
A Senadora Ideli respondeu que referente às terras indígenas, está havendo um esforço grande, por parte do
Governo Federal, para reconhecer estas áreas no Brasil. O que mais complica é que os terrenos foram ocupados,
o que torna os processos demorados para serem resolvidos. A perspectiva é que essa questão ainda se prolongue
por bastante tempo, mas que não se perca de vista os ajustes necessários, tais como: continuar dando andamento
na justiça, realizar reuniões com o Presidente da Funai e Ministro da Justiça, para ajustar a proposta. Comentou
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que na região a situação é um pouco mais delicada, pois as comunidades indígenas que ocuparam esses espaços
foram comunidades com características nômades, onde não se fixaram nos locais, mas tiveram um histórico de
passagem pela região. Finalizou dizendo que se deve ir trabalhando para que, se reconhecido for o direito destas
comunidades, possa incorporá-los ao desenvolvimento da região.
O Presidente do Porto, Sr. Paulo Corsi, agradeceu à Senadora o contínuo apoio ao Porto de São Francisco do Sul
e também à exposição do tema abordado, que traduziu o anseio de todos os presentes, pelo fato da importância
econômica do porto. Referente à questão portuária, comentou a queda de dez a quinze por cento na
movimentação de contêineres, em relação ao ano anterior. Também ressaltou os projetos em andamento no Porto
de São Francisco do Sul e a espera da liberação da dragagem que aumentará o calado (profundidade) para
quatorze metros, o que fará com que o Porto supere algumas dificuldades. Confirmou também, que o projeto do
contorno ferroviário contemplará a integração rodoviária.
O senhor Eliseu Lima, Secretário de Infra-Estrutura Municipal, reforçou a expectativa que toda a população
local tem, em relação à duplicação da rodovia. Comentou sobre os projetos municipais que buscam o
desenvolvimento da região e salientou a importância do apoio federal para que esses projetos possam ser
conduzidos.
O Presidente do CAP comentou sobre a reunião com o Ministro Pedro Britto e os Presidentes dos CAPs, onde se
salientou a importância das condições de acesso aos portos. Também solicitou o apoio da Senadora no que se
refere ao Terminal Marítimo Turístico e à pavimentação do aeroporto de Iperoba na questão da ampliação.
A Senadora Ideli relatou a complexidade das obras de aeroportos e seus investimentos onerosos. Comentou
também que até o mês de fevereiro, o Presidente quer apresentar o PAC 2, onde quer a definição de obras
estratégicas e salientou que o que já consta no PAC hoje e não foi concluído até o ano de 2010, terá prioridade.
Relatou alguns eventos relacionados ao Pré-Sal e agradeceu a acolhida e a oportunidade de estar junto à
comunidade portuária.
O senhor Fernando Camacho agradeceu a presença da Senadora, que após explanação, se encaminhou para
visitação ao Porto de São Francisco do Sul e comunicou que será distribuído aos Conselheiros, um cd que
aborda a questão da cabotagem no Brasil, e nele contém a opinião do Engenheiro Pierdomenico, sobre o
desenvolvimento portuário. Também relatou aos Conselheiros, a reunião ocorrida na cidade de Fortaleza, com
todos os Presidentes de CAPs, onde foram tratados diversos assuntos, como a criação de uma comissão dos
Conselhos de Autoridades Portuárias e outros de suma importância ao desenvolvimento dos CAPs no Brasil. Na
seqüência instituiu Grupo de Trabalho para tratar do contorno ferroviário da cidade de São Francisco do Sul com
o Porto. Propôs, para ser discutido na próxima reunião, ações que poderão ser integradas no PAC 02, incluindo
um assunto já proposto por um conselheiro, como: a reabertura do canal do linguado.
Nada mais havendo a tratar, o senhor Fernando José Camacho agradeceu a presença de todos e das autoridades
presentes.
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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, 21 de setembro de 2009.

_______________________
Fernando José Camacho
Presidente

________________________
Vanessa Costa de Freitas

Secretária

Conselheiros:

_________________________
Paulo César Côrtes Corsi

________________________
José Antonio Emilio

_________________________
Fernando A da Rocha Cortez

________________________
Eurípedes Pinheiros

_________________________
Rosano Luiz Strozzi

________________________
Christopher Camargo Oliveira

_________________________
Celso dos Santos

_________________________
Marcos Tadeu Arante

_________________________
Oscar Schmidt Neto

_________________________
Luiz Antonio de Matos
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