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ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO
PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL REALIZADA
AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO
DE DOIS MIL E ONZE.
Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às nove horas, nas dependências do Sindicato
dos Conferentes, Município de São Francisco do Sul/SC, presentes os Conselheiros Titulares: Fernando
José Camacho, Presidente do CAP/PSFS e Luciane Fachini de Araújo, do Bloco do Poder Público; Paulo
César Côrtes Corsi, Celso Renato de Lima 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, Carlos André Athanazio Veiga, Marcos Tadeu Arante e Luiz Antonio de Matos, do
Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins; Conselheiros Suplentes: Norberto Sganzerla, Oscar
Schmidt, Bernardo Brugger, Sandro Augusto de Oliveira e Christopher Camargo de Oliveira. Demais
convidados, em lista anexa.
Pauta: 1. Abertura, verificação de presenças e aprovação da ata da 150ª Reunião Ordinária e 6ª e

7ª Reuniões Extraordinárias. 2. 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; 4. Assuntos Gerais: 4.1. Apreciação do estágio atual da
elaboração do PDZ do Porto de São Francisco do Sul com exposição do Eng° Fernando Mac
Dowell; 4.2. Exposição das soluções previstas para o traçado do Contorno Ferroviário de São
Francisco do Sul, em especial para o segmento final de acesso ao Porto, com a participação de
técnicos do DNIT (Brasília e Joinville), Vega Engenharia (projetista) e ALL, considerando as
abordagens discutidas anteriormente, inclusive a compatibilização com o Sistema Viário Urbano
de São Francisco do Sul. 5. Encerramento.
Dando início à reunião, o Presidente do CAP, senhor Fernando José Camacho, cumprimentou a todos
agradecendo a presença. Foi aprovada, por unanimidade, a Ata da 6ª Reunião Extraordinária e da 150ª
Reunião Ordinária, realizadas, respectivamente, em 6 de maio e 19 de maio do ano de 2011. Registrou o
falecimento da senhora Miriam Gatz, ex-conselheira do CAP /PSFS. Na sequência, leu para todos os
presentes as correspondências enviadas e recebidas, no período de 14 de abril a 18 de maio de 2011. Fez a
leitura da Portaria nº 113, de 16 de junho, publicada no Diário Oficial da União em 17 de junho de 2011,
que, no Inciso I: Exonera os senhores Arnaldo Diógenes Lopes de S’Thiago e Luiz Roberto de Oliveira, e
no Inciso II: designa a senhora Luciane Fachini de Araújo (Titular) e Norberto Sganzerla (Suplente),
ambos ao Bloco do Poder Público, como representantes do Município, por um período de dois anos a
partir da data da publicação. Solicitou a todos que estão com as portarias vencidas ou a vencer, que
regularizassem a situação perante à SEP. Comentou sobre a abertura das propostas para duplicação da
BR-280. Registrou, também, a realização de reunião ocorrida na Prefeitura Municipal abordando o
contorno ferroviário e sua relação com o sistema viário da cidade de São Francisco do Sul. Informou,
ainda, que as solicitações feitas para inclusão na pauta da presente reunião, cujos temas foram
encaminhados ao Conselho, serão debatidos na próxima reunião. Convidou o Capitão-de-corveta, senhor
Marcos Werneck, para apresentar à comunidade portuária, o seu substituto, como Delegado da Capitania
dos Portos em São Francisco do Sul, o Capitão-de-corveta, senhor Guilherme José Aguiar de Araújo.
O Capitão-de-corveta Marcos Werneck agradeceu a todos a atenção que lhe foi dispensada durante o
período em que esteve a frente da Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul.
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Após sua apresentação, o Capitão-de-corveta, senhor Guilherme José Aguiar de Araújo, já na condição
de novo Delegado da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul, agradeceu a forma cortês que o
Município o recebeu e colocou a Delegacia da Capitania à disposição da comunidade portuária no que for
necessário.
Dando continuidade, o Presidente da APSFS, senhor Paulo César Côrtes Corsi, inicialmente, comentou
sobre a renovação da concessão do Porto de São Francisco do Sul, destacando que o processo deverá estar
concluído até o mês de setembro do ano corrente. Abordou o andamento da dragagem do Porto,
ressaltando seu estágio final de conclusão e que demandará para seu término mais cinco meses. Falou
sobre as obras nos berços 101 e 201 e suas previsões de conclusão. Respondeu aos questionamento feitos
acerca da bacia de evolução para o terminal de passageiros, sobre a concessão do Porto e derrocagem.
Na sequência, o Engenheiro Fernando MacDowell explanou sobre as diretrizes que estão sendo
observadas na elaboração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto de São Francisco
do Sul. Teceu comentários, acompanhados de ilustrações gráficas, sobre a evolução da movimentação das
cargas. Ressaltou a importância do contêiner para o Porto, bem como da ampliação do calado, inclusive
da inclusão do berço 401 para granel sólido. Abordou a expansão do Porto de São Francisco do Sul e
ressaltou a importância da inclusão da pêra na parte ferroviária. (Nota: Os detalhes da apresentação do
Engº MacDowell podem ser visualizados no site www.apsfs.sc.gov.br – Institucional – CAP –
Apresentações).
Dando continuidade, o Engº José Colla (ALL) apresentou o contorno ferroviário, expondo, com auxílio
de ilustrações visuais, todos os aspectos envolvidos no projeto e operação do contorno ferroviário de São
Francisco do Sul, inclusive da integração do referido contorno com o acesso ferroviário ao Porto, cujo
projeto de engenharia está sendo desenvolvido pela Vega Engenharia. Sua explanação abordou
detalhadamente, centrada em plantas de situação, projetos geométricos, análises operacionais e
capacidades dos atuais armazéns da Cidasc/Bunge/Terlogs, entre outros aspectos os relacionados à pêra,
rotatória, pátio ferroviário, linhas de circulação (layout do Porto), etc. (Nota: Os detalhes da apresentação
da ALL poderão ser visualizados no site www.apsfs.sc.gov.br – Institucional – CAP – Apresentações).
O Presidente do CAP observou que a pêra rodoferroviária não integra o projeto de engenharia contratado
pelo DNIT e em fase de elaboração. Comentou, também, sobre as interferências com o planejamento
viário do Município, bem como acerca da necessidade do sistema ferroviário de acesso ao Porto prever a
possibilidade de integração com outros terminais que ficam fora da área portuária..
O Presidente da APSFS destacou que o DNIT não concebeu a integração da pêra com o Porto a ser
tratada como projeto adicional. Comentou sobre a apresentação do PPA, que contempla a implantação da
pêra, à SEP no mês anterior. A SEP solicitará ao DNIT a inclusão da pêra. Sobre o tema, o Engº Colla
(ALL) comentou sobre a viabilidade da pêra e também seus benefícios.
O senhor Fernando Camacho solicitou à APSFS o encaminhamento do assunto ao CAP. Ressaltou,
igualmente, a abreviação da aprovação do PDZ.
O senhor Norberto Sganzerla levantou várias questões relativas às atividades industriais, transformação
de cargas e retropátios/ramais, recebendo do Engº Colla explicações acerca das retroáreas e retropátios. O
Presidente do CAP comentou, também, sobre armazéns retroportuários ao longo da SC 301, destacando a
necessidade de futuras extensões dos ramais para possibilitar a integração das instalações ao Porto.
O conselheiro Celso dos Santos perguntou ao Engº Colla sobre o acesso das cargas ao Porto até a
conclusão da construção da pêra. Este respondeu que está em negociação com o Porto para a implantação
de um ramal para receber as cargas.
O conselheiro Christopher C. de Oliveira perguntou sobre correia na chegada ao Porto. O Engº Colla
respondeu que haverá sistema de correias Acerca do assunto, o Presidente do CAP fez algumas
considerações sobre o sistema dutoviário. O mesmo conselheiro solicitou que conste no PDZ a chegada e
passagem da correia.
O conselheiro Sandro A. de Oliveira levantou a questão do abastecimento de moegas. O Engº Colla
comentou sobre a recuperação do espaço ao lado da moega da Bunge.
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O senhor Paulo Corsi voltou a se pronunciar quanto aos itens abordados, inclusive acerca da finalização
do PDZ.
O senhor Fernando Camacho repassou aos Conselheiros a informação prestada pelo coordenador do GT
do PDZ dando conta que a minuta do PDZ será fornecida no decorrer da próxima semana.
Nada mais havendo a tratar, o senhor Fernando José Camacho agradeceu a presença de todos e agradeceu
ao senhor Celso dos Santos a cessão do local para a reunião. Agendou a próxima Reunião Ordinária do
CAP para o dia 28 de julho 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, 30 de junho de 2011.
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