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ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO
PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL REALIZADA
AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO
ANO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos dezesseis dias do mês de agosto 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, Alberto Raposo de Oliveira e Renato Gama
Lobo, do Bloco dos Operadores Portuários; Celso dos Santos, do Bloco da Classe dos Trabalhadores
Portuários; José Antonio Emilio, Carlos André Athanazio Veiga e Marcos Tadeu Arante, do Bloco dos
Usuários dos Serviços Portuários e Afins; Conselheiros Suplentes: Norberto Sganzerla, Oscar Schmidt,
Bernardo Brugger, Carlos Alberto de Oliveira Junior, Sandro Augusto de Oliveira, Marcelo de Freitas
Cortez e Christopher Camargo de Oliveira. Autoridades: Capitão de Corveta Guilherme José A. de
Araujo (Delegado da Capitania dos Portos de São Francisco do Sul) e Daltro José Cardozo (Inspetor
Chefe da Receita Federal). Demais convidados, em lista anexa.
Pauta: 1. Abertura, verificação de presenças e aprovação da ata da 7ª Reunião Extraordinária e

151ª Reunião Ordinária; 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 senhor Oscar Schmidt, relator do
Grupo de Trabalho CAP. 4.2. Aprovação da Proposta de Resolução APSFS, sobre proposta de
atracação nos berços 103 e 201; 4.3. Solicitação da Municipalidade frente à questão do Terminal
de Passageiros; 4.4. Questões referentes à armazenagem no Porto de São Francisco do Sul. 5.
Encerramento.
Dando início à reunião, o Presidente do CAP, senhor Fernando José Camacho, cumprimentou a todos e
agradeceu as presenças. Solicitou que todos se apresentassem ao novo Delegado da Capitania dos Portos
em São Francisco do Sul, Capitão de Corveta, senhor Guilherme José A. de Araújo. Na seqüência, foi
aprovada, por unanimidade, a Ata da 7ª Reunião Extraordinária e da 151ª Reunião Ordinária, realizadas,
respectivamente, em 01 de junho e 30 de junho do ano de 2011. Na sequência, leu para todos os
presentes, a Portaria nº 134, de 13 de julho, publicada no Diário Oficial da União em 14 de julho de 2011,
que reconduz, por um período de dois anos, ao Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins, como
representante titular dos Exportadores e Importadores de Mercadorias, o senhor José Antonio Emilio.
Mencionou, também, as correspondências enviadas e recebidas, no período de 30 de junho a 15 de agosto
de 2011. Fez alguns comentários sobre a duplicação da BR-280 e o Contorno Ferroviário de São
Francisco do Sul. Acusou o recebimento do convite do II CONCCAP e o seu encaminhamento aos
Conselheiros, bem como a comunicação enviada pelo Conselheiro Getulio contendo uma proposição de
solução para cobertura dos terminais de granéis, sugerindo a inclusão do assunto na elaboração do PDZ.
Dando continuidade, o Presidente da APSFS, senhor Paulo César Côrtes Corsi, comentou sobre a
previsão de conclusão do berço 201, para outubro do ano em curso, e do berço 101. Abordou o
andamento da dragagem e derrocagem, com previsão de término no prazo de quatro a cinco meses. Teceu
comentários acerca de um novo traçado de canal e, ainda, sobre a compra de novos sinais náuticos.
Finalizando, falou sobre o processo de renovação da concessão do PSFS, com previsão de conclusão no
mês de setembro de 2011.
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Na seqüência, o Relator do Grupo de Trabalho CAP – a respeito do Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento (PDZ) do Porto de São Francisco do Sul – senhor Oscar Schmidt, apresentou relatório das
atividades desenvolvidas pelo GT até o momento. A referida apresentação encontra-se disponibilizada no
site da APSFS – CAP – Apresentações (16/08/2011).
O Presidente do CAP solicitou do Relator do GT/PDZ, independentemente da disponibilização no site da
APSFS, o encaminhamento do arquivo completo do relatório para conhecimento de todos os
Conselheiros. Estabeleceu ainda que, até o dia 30 de agosto, sejam enviadas as sugestões de todos que
desejarem ao relator Oscar Schmidt para que, após nova análise do GT, a apresentação final do PDZ seja
submetida para possível aprovação do Conselho.
Foram tratados ainda assuntos do PDZ como a integração do Porto com o sistema viário municipal,
corredor de exportação, parque de triagem, áreas de zoneamento, zona retroportuária, etc.
O Conselheiro Sandro A de Oliveira perguntou ao Presidente da APSFS se os investimentos da relocação
do berço 101 para o 401 serão públicos, recebendo resposta afirmativa. Ainda acerca do PDZ, o Inspetor
da Receita Federal, senhor Daltro Cardozo, comentou que alguns projetos não passaram pelo crivo e
apreciação da Receita Federal.
A seguir, o Secretário de Infraestrutura, Urbanismo e Integração do Município, Arq. Norberto Sganzerla,
abordou o tema que envolve o Terminal Marítimo de Passageiros destacando a manutenção do projeto
inicial aprovado no PDZ anterior e que uma pequena modificação – acerca da posição da ponte de acesso
em relação ao projeto original – será feita no projeto executivo. Informou que o projeto básico está em
fase de aprovação e registrou que o projeto final do empreendimento será encaminhado para
conhecimento do CAP. O Presidente do CAP ressaltou a necessidade de submeter o projeto do Terminal à
aprovação da Delegacia da Capitania do Portos em SFS. Outras considerações foram feitas envolvendo a
questão do Terminal Marítimo.
Dando continuidade, o Presidente da APSFS, senhor Paulo Corsi, abordou a proposição de Resolução
apresentada para aprovação sobre atracação nos berços 103 e 201. Destacou que essa Resolução não
anula as outras existentes e explicou como seria a programação de navios com janela assegurada por
pranchas. Após debates e questionamentos, o Conselheiro José Antonio Emilio comentou que foi
constituído um Grupo de Trabalho que estudou e discutiu essa proposta resultando numa contraproposta.
Comentou que disponibilizará a referida contraproposta para todos os conselheiros e sugeriu que seja
discutida a aprovação ou não, na próxima reunião, após todos terem apreciado a contraproposta.
Na seqüência, foi tratado o assunto 4.4 da pauta referente à armazenagem no Porto Publico e TESC. O
Presidente do Porto comentou que os questionamentos já foram respondidos via ofício, em data anterior.
O Presidente do CAP falou que as dúvidas existentes deverão ser esclarecidas diretamente com a APSFS.
Dando continuidade, o Conselheiro José Antonio Emilio questionou o Supervisor da Cidasc acerca do
estágio em que se encontra a manutenção do Terminal graneleiro. O senhor Renaldo Matias (Cidasc)
comentou sobre as correias e que dentro de, no máximo, 45 dias será disponibilizada verba para
investimentos nas mesmas, no corredor de exportação e no próprio terminal. Abordou a situação do
shiploader e a aquisição de mais uma pá carregadeira. O Presidente do CAP, senhor Fernando Camacho,
registrou que as providências quanto a manutenção corretiva e preventiva das instalações do Terminal
anteriormente prometidas não aconteceram e reforçou a preocupação quanto a segurança do sistema e os
prejuízos na movimentação de cargas..
O senhor Sandro A de Oliveira comentou, em nome dos funcionários, que a tramitação dos processos na
Cidasc é lento por ser tratar de uma entidade pública. O senhor Fernando Cortez discordou da posição do
senhor Sandro e falou que achava que o Porto deveria tomar para si a operação do shiploader e entregar
aos terminais privados a manutenção, citando, como exemplo, outros portos. Comentou que durante este
ano trabalhou-se mais tempo somente com um shiploader, e não com os 2.
O Presidente do CAP comentou que há dificuldade da estrutura do Governo do Estado de entender da
necessidade de atendimento diferenciado às demandas da APSFS por ser autarquia atípica e única dentro
contexto da máquina estadual. Esta é uma situação que repercute negativamente na economia do
Município, do Estado e do Brasil.
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Ainda sobre o tema, foram debatidos mais algumas questões e o Presidente do CAP informou que
encaminhará expediente à direção da Cidasc abordando novamente as dificuldades e solicitando, mais
uma vez, as devidas providências.
Na seqüência, a Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Porto, senhora Luciane Fachini, se
desculpou pelo atraso, pois estava em uma reunião intersindical. Comentou sobre os pontos importantes
acerca do PDZ que foram solicitados pela Prefeitura Municipal e que assim foram inseridos no Plano.
Abordou acerca da nova sede administrativa do Porto e sobre o Plano Diretor, com a necessidade de
extensão da Zona Portuária 1 (ZP1).
O senhor Norberto Sganzerla detalhou a sugestão da PMSFS, que envolve a revitalização de edifícios
antigos no Centro Histórico, e que poderiam ser disponibilizados para a APSFS instalar sua sede
administrativa. Comentou, também, das dificuldades do projeto e do apoio que a Prefeitura Municipal
dará ao Porto. O Presidente do CAP ressaltou que a ação é importante e solicitou ao Secretário Norberto
que envie ao CAP a identificação dos prédios possíveis de serem utilizados. Um deles poderia abrigar o
Centro de Treinamento Profissional, instituição que compete ao CAP implementar.
O Presidente do CAP abordou a importância da integração Porto-Municipio e registrou a necessidade de
uma ação conjunta com a municipalidade, junto aos Governos Estadual e Federal, voltada a viabilizar a
futura duplicação da SC-301, trecho São Francisco do Sul-Enseada, para evitar estrangulamento na
circulação de veículos quando da conclusão da duplicação da BR-280/SC. Sugeriu, igualmente, a
realização de ação semelhante para a execução de melhorias, inclusive pavimentação, na pista de pouso
do aeroporto de Iperoba.
Nada mais havendo a tratar, o senhor Fernando José Camacho agradeceu a presença de todos e, em
especial, ao senhor Celso dos Santos pela cessão do local para a realização da reunião. Agendou a
próxima Reunião Ordinária do CAP para o dia 15 de setembro 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, 16 de agosto de 2011.
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