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ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO
PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL REALIZADA
AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO
ANO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às nove horas, nas dependências da
Associação Empresarial - ACISFS, 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 e Alberto Raposo de Oliveira, do Bloco dos Operadores
Portuários; Getúlio Aprigio 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: Oscar Schmidt, Bernardo Brugger,
Ederson Alves de Lima, Sandro Augusto de Oliveira e Christopher Camargo de Oliveira. Autoridades:
Guilherme José A. de Araujo (Capitão de Corveta 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 152ª 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. Apresentação da contraproposta referente à Resolução da APSFS sobre atracação nos
berços 103 e 201; 4.3. Apresentação do Relatório Gerencial da APSFS referente ao mês de Julho
de 2011; 4.4. Aprovação do Orçamento da APSFS para o exercício de 2012 e o PPA 2012-2015.
5. Encerramento.
Dando início à reunião, o Presidente do CAP, senhor Fernando José Camacho, cumprimentou a todos
agradecendo a presença. Comunicou que a Ata da 152ª Reunião Ordinária CAP será aprovada somente na
próxima reunião. Na sequência, leu para todos os presentes, a Portaria nº 171, de 06 de setembro,
publicada no Diário Oficial da União em 08 de setembro de 2011, que no Inciso I, letra b, reconduz o
senhor Celso dos Santos (titular), Inciso II, letra a, Exonera o senhor Claudionor Marcelino (Suplente) e
Inciso III, letra a, Designa o senhor Ederson Alves de Lima, ao Bloco da Classe dos Trabalhadores
Portuários, como representantes dos Trabalhadores Portuários Avulsos, por um período de dois anos a
partir da data da publicação. Portaria nº 178, de 06 de setembro, publicada no Diário Oficial da União em
08 de setembro de 2011, que no Inciso I, letra c, Reconduz, por um período de dois anos, o senhor
Alberto Raposo de Oliveira (Titular), ao Bloco dos Operadores Portuários, como representante das
Instalações Portuárias Privadas. Na sequência, o Presidente do CAP destacou as correspondências
enviadas e recebidas, no período de 16 de agosto a 14 de setembro de 2011. Parabenizou a APSFS por
estar enviando os documentos contábeis e orçamentos para o CAP e comentou sobre o II CONCCAP,
realizado em Itajaí nos dias 25 e 26 de agosto. Relatou os assuntos tratados e ressaltou a importância do
evento. Ressaltou, também, o apoio necessário ao CAP para o desempenho de suas atribuições. Ressaltou
a ativação da Gerência de Transportes Hidroviários – DETER, fato cientificado aos Conselheiros através
de correio eletrônico. Abordou ainda a questão da duplicação da BR-280 e dos contornos ferroviários e a
importância das referidas ações para o Porto de São Francisco do Sul, reforçando a necessidade de seus
constantes acompanhamentos. Informou, igualmente, que haverá uma reunião na ACIJ – Joinville para
tratar de temas relacionados aos portos e aeroportos.
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Por último, ressaltou a necessidade de apoio e ações de todos os Conselheiros visando a elevação da
categoria da Delegacia da Capitania dos Portos de São Francisco do Sul.
Na sequência o Presidente da Administração do Porto de São Francisco do Sul, senhor Paulo César
Côrtes Corsi, cumprimentou a todos e salientou o apoio dado ao CAP. Comentou sobre a movimentação
portuária e os recordes históricos, destacando que o Porto alcançará, em breve, 10 milhões de toneladas.
Falou sobre a conclusão da obra no berço 201 que deverá ocorrer até outubro-novembro do ano em curso.
Acerca da derrocagem, informou que se encontra na última fase com a expectativa de conclusão num
período de, aproximadamente, três meses. Esclareceu algumas divergências ocorridas relativamente à
correspondência enviada pelo SINDASC, bem como sobre a restrição contratual da execução da referida
obra. Informou, também, da realização de reuniões que vêm acontecendo para compatibilizar a realização
dos serviços de derrocagem com a operação do Porto.
O Conselheiro José Antonio Emilio, na condição de Vice-Presidente do SINDASC, explicou o e-mail
enviado. O senhor Paulo Corsi voltou a comentar sobre a visão contratual do prestador de serviços, da
SEP e do Porto.
O Conselheiro Carlos André Veiga indagou sobre o prazo final de dragagem e derrocagem, obtendo do
Presidente da APSFS a resposta que será concluída no prazo de, no máximo, quatro meses. Respondeu,
também, ao questionamento do Conselheiro Christopher Camargo de Oliveira sobre o preenchimento da
retroárea do berço 201. Quanto a indagação do Presidente do CAP acerca da possibilidade de
aproveitamento do material da dragagem e derrocagem no aterro do berço 201, informou ser inviável a
alternativa colocada.
Dando continuidade à reunião, o senhor Oscar Schmidt, relator do Grupo de Trabalho do CAP, que trata
da elaboração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto de São Francisco do Sul,
apresentou o relatório da última reunião do referido GT, realizada no dia 12 de setembro de 2011, e teceu,
também, considerações sobre todo o trabalho realizado pelo GT até o momento, incluindo as sugestões
recebidas de todos os Conselheiros.
Indagado pelo senhor Fernando Camacho sobre a conclusão do PDZ, o senhor Oscar Schmidt respondeu
que, após o envio dessas ultimas sugestões ao consultor contratado, este terá condições de apresentar a
minuta da versão final ao CAP. O senhor Paulo Corsi registrou a importância de se chegar a um consenso
para que a edição final do PDZ seja apresentada na próxima reunião do CAP. O Presidente do CAP
voltou a ressaltar a necessidade de contemplar no PDZ a abordagem de todos os tópicos estabelecidos
como diretrizes pela SEP para a formulação dos PDZs para que não ocorram questionamentos posteriores
quando de sua submissão ao crivo da Secretaria Especial de Portos provocando consequentemente
retardamento na sua aceitação final pela SEP. Estendendo sua intervenção, o Presidente do CAP abordou
o retardamento que haverá na conclusão da duplicação da BR-280 e sugeriu a retomada das tratativas
junto a SC PARCERIAS para a continuidade e conclusão dos estudos iniciais visando a implementação
da SC-280 como via alternativa de acesso ao Porto a partir da BR-101. Sugeriu, também, a inserção no
PDZ do traçado projetado da SC-280. Sugeriu a inclusão de estudos para avaliação da viabilidade acerca
da alimentação do Porto através de transporte dutoviário de grãos – sojaduto ou agroduto – modal que
está sendo apreciado pelo Porto de Paranaguá para o transporte do soja desde Ponta Grossa. Recomendou
a adoção do mesmo tratamento no que tange ao modal hidroviário centrado no Porto de São Francisco do
Sul.
O Presidente do Porto sugeriu constar no relatório do PDZ a realização de estudos para detalhamento das
proposições colocadas pelo Presidente do CAP..
A Secretária de Indústria, Comércio e Porto, senhora Luciane Fachini de Araújo, solicitou que seja
inserida no PDZ a abordagem das questões da municipalidade atreladas ao entorno do Porto tais como a
comunidade residente ao redor, tráfego urbano prejudicado, vias públicas deterioradas, etc.). Citou como
exemplo o PDZ de Santos-SP que contempla esses temas, inclusive o resgate de aspectos históricos.
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O senhor Fernando Camacho destacou que o PDZ necessita ser dinâmico e contemplar a análise de
aspectos relacionados à acessibilidade e sustentabilidade. Sugeriu, igualmente, ouvir a opinião dos órgãos
envolvidos, direta e/ou indiretamente, com as atividades portuárias, destacando, dentre outros, a Receita
Federal, ANVISA, Capitania dos Portos, IBAMA, Polícia Federal, MAPA, etc.
O Presidente do CAP sugeriu o encaminhamento de expediente ao Ministério da Justiça a importância da
manutenção do Posto da Polícia Rodoviária Federal em São Francisco do Sul em razão de informações
dando conta de sua desativação. O Conselheiro Carlos André Veiga informou da reunião que será
promovida pela ACISFS no dia 15 de setembro de 2011, às 19 horas, objetivando reivindicar a
permanência do posto da PRF na cidade de São Francisco do Sul.
O Conselheiro Getúlio Aprígio da Silva perguntou ao senhor Oscar Schmidt se o PDZ estaria com 90%
de seu total concluído, obtendo deste último resposta afirmativa. O relator do GT do CAP aproveitou a
oportunidade para comentar as sugestões enviadas pelo senhor Sandro Augusto de Oliveira referentes à
CIDASC. O Presidente do CAP, também, concordou com as apreciações feitas pelo senhor Oscar
Schmidt no sentido de que a questão do arrendamento da CIDASC não é objeto do PDZ.
O Conselheiro Sandro Augusto de Oliveira relatou as sugestões encaminhadas e falou sobre as
preocupações com relação aos trabalhadores portuários. O Presidente do Porto destacou que o PDZ não é
instrumento para esse tipo de questão e que os primeiros PDZs foram extremamente sucintos. Adiantou,
ainda, que a SEP forneceu o roteiro a ser seguido na elaboração do PDZ e que a APSFS obedecerá o
solicitado. Também comentou que a concessão do Porto está para ser concluída.
O senhor Fernando Camacho sugeriu que todas as questões que foram encaminhadas, as idéias que foram
aceitas e não aceitas, integrem, como anexo, todo o dossiê de elaboração do PDZ.
O Conselheiro Sandro Augusto de Oliveira voltou a questionar sobre as interligações do corredor de
exportação e a operação do TGSC, obtendo do senhor Oscar Schmidt a resposta de que as interligações
com o corredor de exportação estão disciplinadas em Instrução Normativa. O Conselheiro Carlos André
Veiga também deu seu parecer a respeito.
O Conselheiro Christopher Camargo de Oliveira indagou sobre a chegada da correia na área pública do
Porto. O Presidente do Porto respondeu que a solução para o referido objetivo cada um terá que buscar,
pois implica em licenças de passagem e ambiental.
O Presidente do CAP sugeriu, também, incluir no PDZ a visão dos trabalhadores portuários. Solicitou que
as proposições a ela relativas sejam encaminhadaspara serem discutidas, primeiramente, com o Grupo de
Trabalho.
O senhor Michael da Silva, Diretor de Operações da Hamburg Süd/Aliança, sugeriu, em relação ao item:
exploração de novos produtos, que seja determinado tecnicamente sua compatibilidade com base nas
recomendações do GT, Quanto a movimentação de novos produtos, o senhor Fernando Camacho lembrou
do potencial mineral existente próximo do Porto representado pelas areias quartzosas exploradas e
beneficiadas nos municípios de Araquari e Barra do Sul.
Para finalizar o assunto, o senhor Paulo Corsi sugeriu que todo o processo do PDZ que se tem até o
momento seja enviado para os órgãos citados para que estes manifestem suas sugestões.
A Conselheira Luciane Fachini de Araújo teceu comentário sobre a reunião mantida com a Receita
Federal.
Referentemente ao item 4.2. – apresentação da contraproposta referente à Resolução da APSFS sobre
atracação nos berços 103 e 201 – da pauta da reunião, o senhor Paulo Corsi destacou o recebimento da
proposta e sugeriu rever as pranchas dos produtos que podem resultar numa alteração no regulamento de
exploração do porto. Sugeriu envolver todos os operadores para consagrar as fainas e após encaminhar a
deliberação formal para a próxima reunião do CAP.
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Na sequência, o Conselheiro José Antonio Emilio informou sobre o envio da contraproposta e ressaltou
que não houve manifestação a respeito. Quanto a colocação acima, o senhor Paulo Corsi informou que
nem todos se manifestaram e, que pela importância do assunto envolvido, sugeriu a reunião dos
interessados e acordar os critérios a serem utilizados.
O Presidente do CAP recomendou que, após a conclusão do PDZ, o CAP promova discussão para
atualizar o regulamento de exploração do porto.
Dando continuidade, a senhora Virginia de Oliveira Silva (APSFS) explanou sobre o orçamento da
APSFS para o exercício de 2012 e o PPA 2012-2015. Lembrou que todo o material foi previamente
enviado para todos os Conselheiros via correio eletrônico. O Presidente do CAP perguntou quais seriam
os tópicos a destacar. A senhora Virginia respondeu que seriam a segurança portuária, o gerenciamento
ambiental e os investimentos (dragagem de manutenção, sinalização náutica e o novo prédio
administrativo). O Presidente do Porto complementou que foi priorizada a continuidade das ações já em
curso (manutenção, batimetria, ISPS Code, etc.).
O senhor Fernando Camacho sugeriu que, na próxima reunião do CAP, o Presidente do Porto exponha os
motivos e os resultados de seu deslocamento até Nova York.
O senhor Paulo Corsi sanou algumas dúvidas com relação ao orçamento e a Lei dos Portos, bem como
sobre a utilização de recursos em contrapartida de investimentos de obras federais e da concessão do
Porto. Quanto a este último assunto, foi registrada a realização de audiência pública, que acontecerá na
próxima quinta-feira, na ALESC
O Conselheiro Getúlio Aprígio da Silva comentou sobre o tráfego e sugeriu que seja feita uma moção a
respeito sendo a mesma submetida à apreciação dos Conselheiros. O Conselheiro André também
comentou sobre o projeto que está sendo realizado em Jaraguá do Sul e que não depende do setor público.
Na sequência, o Delegado da Capitania dos Portos em São |Francisco do Sul, Capitão de Corveta, senhor
Guilherme José A. de Araujo, agradeceu a oportunidade de participação no CAP e se colocou a
disposição do CAP, Porto e comunidade portuária.
O senhor Fernando Cortez teceu comentários sobre os problemas permanentes no terminal da CIDASC,
obtendo do Presidente do CAP a ação de solicitar as presenças, na próxima reunião do CAP, do
Presidente da CIDASC, Secretário de Estado da Agricultura e responsável pelo referido terminal para
prestar informações e esclarecimentos aos Conselheiros.
O Presidente do CAP cumprimentou o representante do Terminal de Itapoá, presente na reunião, pelo
batismo do navio Santa Catarina em cerimônia que ocorrerá na data de amanhã.
Nada mais havendo a tratar, o senhor Fernando José Camacho agradeceu a presença de todos e à ACISFS
pela cessão do local para a reunião. Agendou a próxima Reunião Ordinária do CAP para o dia 20 de
outubro 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, 15 de setembro de 2011.

________________________________
Fernando José Camacho
Presidente

______________________________
Vanessa Costa de Freitas
Secretária
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Conselheiros:

______________________________
Luciane Fachini de Araújo

_____________________________
José Antonio Emilio

_____________________________
Paulo César Côrtes Corsi

_____________________________
Carlos André Athanazio Veiga

_____________________________
Alberto de Oliveira Raposo

_____________________________
Marcos Tadeu Arante

_____________________________
Getúlio Aprigio da Silva

_______________________________
Luiz Antonio de Matos
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