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ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP
Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, realizou-se, por
videoconferência, a 31ª Reunião Ordinária do CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP
de Antonina, na sede da Autoridade Portuária – Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina – sito Avenida Conde Matarazzo, 2.500, Antonina/PR, relativa ao mês de junho deste
mesmo ano. Presidiu a reunião o representante do Ministério da Infraestrutura Sr. Felipe Ozorio
Monteiro da Gama. Estavam presentes os seguintes conselheiros representantes do Poder
Público: José Alves de Souza (Município), Luciano do Carmo Andreoli (Ministério da
Economia), José Marcos Kascharowski (Marinha do Brasil), Luiz Teixeira da Silva Junior
(APPA) os Conselheiros da Classe Empresarial Hemerson Costa (ABTRA), Alex Sandro de Ávila
(SINDOP), Gilberto Birkhan (SINDOP) e Rivadávia Simão (ABTRA), o conselheiro representante
da Classe dos Trabalhadores Portuários, André Luiz de Oliveira (FNE), e os seguintes
convidados: Maricy Meira da Rocha (APPA), Carlos Eidam de Assis (APPA), Rubens do Carmo
Penteado (APPA), Victor Yugo Kengo (APPA), Guilherme Luiz Gonçalves de Souza (APPA),
Álvaro Porfírio Santana (Porto Matarazzo) e Ubiratan de Freitas (ANTAQ), EXPEDIENTE:
ITEM I) Abrindo os trabalhos, o Presidente Felipe Ozorio Monteiro da Gama saudou e agradeceu
a presença de todos, qual após verificação de quórum, deu início à 31ª Reunião Ordinária deste
Conselho. ITEM II) Após submetida à análise dos Conselheiros, foi aprovada em seu teor integral
a ata da 30ª Reunião Ordinária do CAP-Antonina-PR, realizada em 22 de junho de 2022. ITEM
III) Foi reconduzido, pelo período de 2 anos, ao Conselho de Autoridade Portuária o Sr. Rivadávia
Simão como membro titular, representante da Classe Empresarial, indicado pela Associação
Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados - ABTRA; ITEM IV) Não houve correspondência
enviada para esta secretaria a ser comunicada. ITEM V) O Presidente Felipe Gama fez introdução
atinente a pauta desta reunião que discute: a) Obra de recapeamento em concreto do pavimento
rodoviário das imediações do Porto de Antonina; b) Relatório mensal – Terminal Portuário
Ponta do Félix - TPPF; c) Reuniões do CONSAD. ORDEM DO DIA – ITEM VI) Obra de
recapeamento em concreto do pavimento rodoviário das imediações do Porto de
Antonina. Com a Palavra o Sr. Victor Kengo, novo Diretor de Engenharia e Manutenção iniciou
com uma breve apresentação pessoal e deu sequência à apresentação sobre a Pavimentação e
Melhorias nas vias e Acesso ao Porto de Antonina, na Avenida Conde Matarazzo e na Rua
Engenheiro Luiz Augusto de Leão Fonseca. Na Avenida Conde Matarazzo, a obra, com extensão
de 3.030 metros compreende o trecho entre a Intersecção com a Av. Thiago Peixoto até o Porto
Barão de Teffé, com investimentos aproximados da ordem de R$ 10 milhões. O Projeto
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contempla ciclovias, paradas de ônibus, calçadas, drenagem, pavimentação em concreto simples
e sub-base de concreto compactado com rolo, meio-fios, rampas de acessibilidade e sinalização
horizontal e vertical. Na Rua Engenheiro Luiz Augusto de Leão Fonseca, a obra, com extensão de
1.387 metros compreende o trecho entre o Porto Público Barão de Teffé e o terminal arrendado
Porto Ponta do Félix, com investimentos previstos da ordem de R$ 6 milhões. O Projeto
contempla paradas de ônibus, calçadas, drenagem, pavimentação em concreto simples e subbase de concreto compactado com rolo, meio-fios, rampas de acessibilidade e sinalização
horizontal e vertical. Para a realização das obras os próximos passos serão a aprovação do
investimento pela ANTAQ (prevista para outubro de 2022), Celebração de Convênio entre a
APPA, Prefeitura Municipal de Antonina e demais intervenientes (prevista para outubro de
2022), Conferência e Detalhamento dos Projetos (prevista para outubro de 2022), Instrução da
fase interna da licitação (prevista para novembro de 2022), Abertura do Certame (prevista para
janeiro de 2023) e Gestão das Obras que deve levar 10 meses, entre Março e Dezembro de 2023.
Concluiu apresentação com slides sobre o Cronograma das etapas e discriminação dos serviços
relativos às obras, com previsão das conclusões das etapas. Após a apresentação o Sr. Álvaro
Porfírio Santana, representante do Porto Matarazzo, com a palavra, manifestou-se no sentido de
que parte da Avenida Barão de Teffé passa por dentro de área de propriedade do Porto
Matarazzo, e que não foram consultados a respeito das obras. O Sr. Victor Kengo se coloca à
disposição do Sr. Álvaro Santana para tratar sobre o assunto e dirimir eventuais
questionamentos. ITEM VII) Relatório mensal – Terminal Portuário Ponta do Félix – TPPF.
Com a palavra o Sr. Gilberto Birkhan, Diretor de Operações do Porto Ponta do Félix e membro
do Conselho deu início à apresentação do Relatório Gerencial relativo ao primeiro semestre de
2022 do terminal. Iniciou com um slide contendo informações sobre a performance do terminal,
sobre capacidade estática de armazenagem, que atualmente é de 270.000 toneladas e após as
obras de expansão será de 545.000 toneladas, sobre os equipamentos de que o terminal dispõe
para suas operações em seus dois berços de atracação ao longo de 360 metros de cais. Em
seguida apresentou as principais cargas movimentadas e em seguida os indicadores
operacionais, sendo movimentadas 738 mil toneladas no primeiro semestre, volume 34%
superior ao mesmo período no ano de 2021, sendo 642 mil toneladas de importação de granéis,
56 mil toneladas de exportação de granéis e 41 mil toneladas de exportação de carga geral. Em
seguida apresentou slides com dados que mostram a relevância do terminal para o município,
como a geração de 261 empregos diretos e 1000 empregos indiretos, a participação do terminal
em 70% da arrecadação do município dos Impostos Sobre Serviços – ISS, os valores pagos a título
de remuneração mensal percebidos pelos trabalhadores do terminal e terceirizados e o
montante dispendido em ações sociais e ambientais. Finalizou apresentação com slides
contendo fotos das obras de expansão do terminal. ITEM VIII) Reuniões do CONSAD. Com a
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palavra o Sr. Carlos Eidam de Assis, Superintendência de Governança e membro indicado pelo
CAP a Conselho de Administração da APPA, iniciou à relatoria sobre os principais assuntos
tratados nas últimas reuniões do CONSAD. Relatou sobre as ciências da renovação dos Contratos
de Transição dos terminais BUNGE e CARGILL. Destacou que a APPA é o 1ª porto a obter a
Delegação de Competências e tem autonomia na licitação e gestão de arrendamentos, avançando
no sentido de renovar o convênio de delegação em agosto de 2022. Sobre os lotes Par 14 e 15,
os estudos devem ser realizandos no segundo semestre de 2022 e sobre o Par 9, será realizada
audiência pública sobre a licitação desta área no segundo semestre de 2022. Item IX) Assuntos
Gerais. a) Com a palavra, o Conselheiro José Alves, a respeito do novo acesso rodoviário ao Porto
de Antonina relatou que estão em contato com o Deputado Alexandre Cury, que está auxiliando
no agendamento com o Governador para falar sobre o assunto, tendo em vista que devido ao
período eleitoral o mesmo não está realizando reuniões com grande número de participantes.
Em nome da comissão de portos das Câmara Municipal de Antonina agradeceu a oportunidade
de trazer ao Conselho de Autoridade de Antonina o tema do Acesso Rodoviário, de interesse dos
municípios de Antonina e Morretes. O Presidente destacou a participação dos Prefeitos e
Vereadores de ambos os municípios, a importância do tema e deixou o Fórum do CAP à
disposição para que sejam trazidas atualizações sobre o assunto. b) Com a palavra o Conselheiro
Kascharowski falou sobre o Plano de Ganhos Operacionais, trata-se de um acordo entre
Praticagem, Autoridade Portuária e Autoridade Marítima firmado no final de 2021, portaria 09422 – APPA para que sejam mapeados os gargalos existentes e traçadas metas em termos de datas
e responsabilidades para que os avanços operacionais sejam efetivados no tempo certo e
mantendo a devida segurança, com esforços para que os gargalos sejam vencidos e que os
ganhos operacionais sejam trazidos para os Portos de Paranaguá e Antonina. Para conhecimento
da comunidade marítima, na semana de 21 a 24 de agosto, o Comandante de operações navais,
almirante de esquadra Olsen, estará em Paranaguá e o Capitão dos Portos está conversando com
as Autoridades para fechar as visitas e eventos protocolares. Entre 19 e 22 de setembro o
comandante da Marinha Almirante de Esquadra Garnier estará em Paranaguá visitando a
Capitania dos Portos, APPA e demais autoridades e, de 1 a 4 de outubro, o Navio Veleiro Cisne
Branco estará presente em comemoração aos 150 anos do farol das conchas, 200 anos da
independência e 169 anos da capitania dos portos do paraná. A presença é um prestígio tanto
para as autoridades como o porto no sentido de melhorar o relacionamento com a Marinha no
atendimento das necessidades da Marinha, atendimento ao cidadão e às demandas da
comunidade portuária. Encerramento: O Presidente agradeceu a presença de todos e por fim, e
não havendo nada mais a ser tratado, encerrou a reunião e solicitou a lavratura da presente Ata.

