Avenida Ayrton Senna da Silva, 161
Cep: 83203-800 - Paranaguá – PR
Tel. +55 (41) 3420-1358
E-mail: cap.pgua@appa.pr.gov.br

ATA DA 49° REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP
Aos doze dias de julho de dois mil e dezenove, às dez horas, estiveram presentes para
participar da 49ª Reunião Ordinária o CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA CAP de Paranaguá, na sede da Autoridade Portuária – Administração dos Portos de
Paranaguá e Antonina – APPA, sito na Av. Ayrton Senna da Silva, 161, ParanaguáParaná, os seguintes Conselheiros: Sr. Rivadávia Simão, Sr. Carlos Antônio Tortato, Sr.
Luiz Teixeira da Silva Junior, Sr. Sandro Pereira, Sr. Adonis Batista da Silva, Sr. André
Luiz do Patrocínio e Silva Maragliano, e os seguintes convidados: Sr. Rafael Ramos,
Sr. Ricardo Delfim, Sr, Rossano Reolon, Sr. Alvaro Santana, sob presidência do
Presidente Suplente Sr. Ricardo de Almeida Maia para tratar da seguinte pauta: 1 –
Abertura dos Trabalhos; 2 – Verificação de quórum e expediente – Correspondências
expedidas e recebidas no período; 3 – Discussão e Aprovação da Ata da 48º Reunião
Ordinária do CAP/Paranaguá; 4 – Apresentação do Relatório Gerencial de Atividades
Operacionais da APPA; 5 – Informações sobre a Homologação do Calado do Porto de
Paranaguá, 6 – Apresentação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ do
Porto de Paranaguá; 7 – Informações Gerais; 7.1 – Relatório de Atividades do OGMO.
Abrindo os trabalhos, o Presidente Ricardo de Almeida Maia saudou e agradeceu a
presença de todos, na sequência, colocou em apreciação a Ata da 48º Reunião
Ordinária do CAP/Paranaguá, que sem considerações seguiu aprovada por todos. Em
seguida, concedeu a palavra ao Diretor de Operações da APPA – Conselheiro Luiz
Teixeira da Silva Junior para apresentação do Relatório Gerencial da APPA referente
ao mês de junho/2019. Na sequência, conforme item 5 da pauta, passou a palavra ao
Eng. Ricardo Delfim para a exposição das informações referentes a homologação do
Calado do Porto de Paranaguá. Com a palavra, o Convidado Eng. Ricardo Delfim
informou sobre a atual situação da homologação do calado. Informou que a análise
referente à homologação das batimetrias realizadas pela empresa contratada pela
Secretaria Nacional de Portos (doravante SNP) continua com a Marinha do Brasil. Com
a palavra, o Representante da Marinha do Brasil Ten. Adonis Batista da SIlva
informou que o CHM tem feito esforços para aprovação dos levantamentos realizados,
e que por ser uma área grande são constatadas inconsistências e que o sanamento das
mesmas é um processo moroso, informou também que referente aos levantamentos
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221 e 222, a princípio ambos não foram aprovados para fins de atualização cartográfica,
devido há algumas inconsistências previstas na NORMAM-25/DHN. Com a palavra, o
Convidado Eng. Ricardo Delfim ressaltou que a empresa contratada pela SNP alega
que estão dentro dos prazos legais para a entrega da homologação do calado, quanto
ao Centro de Hidrografia da Marinha (doravante CHM) a resposta é a de que foi feito
um questionamento à contratada e o CHM está aguardando resposta da mesma. Na
sequência, conforme item 6 da pauta, passou a palavra ao Sr. Rossano Reolon para
Apresentação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ do Porto de
Paranaguá com a palavra, o Sr. Rossano Reolon informou que os estudos do atual
PDZ começaram em 2014 e foram publicados em 2017, e que a dinâmica do setor
portuário já não é mais a mesma quando da publicação do PDZ, informou também que
serão realizados estudos para atualização deste Plano, com a participação de membros
do CAP, e de todas as diretorias dos Portos do Paraná. Ainda com a palavra, o Sr.
Rossano Reolon apresentou o Plano de Desenvolvimento Portuário – PDZ dos Portos
do Paraná a curto, médio e longo prazo. Informou que foi publicada Portaria que altera
a Poligonal dos Portos do Paraná, regularizando a área dos Sindicatos tornando-a não
operacional, e cumprindo objeto do TAC 35. O Presidente Ricardo de Almeida Maia
agradeceu a presença de todos, e por fim, e não havendo nada mais a ser tratado,
sendo esta Ata lavrada, lida e aprovada por todos os Conselheiros presentes, assinada
em lista anexa.

