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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP
Aos quatro dias de outubro de dois mil e dezenove, às onze horas e 15 minutos,
estiveram presentes para participar da 20ª Reunião Ordinária o CONSELHO DE
AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP de Antonina, na sede da Autoridade Portuária –
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, sito na Av. Conde
Matarazzo, 2.500, Antonina-Paraná, os seguintes Conselheiros: Sr. Delcides Felix
de Oliveira, Sr. José Paulo Azim, Sra. Carolina Freire, Sr. Márcio Cunha de Paula,
Sr. Rafael Moura, Sr. Gilson Rodrigues, Sr. Gerson Ferreira Cruz, Sr. Elmir
Fernandes Ribeiro, Sr. André Luiz Marquardt e os seguintes convidados: Sr.Luiz
Fernando Garcia da Silva, Sr. Luiz Teixeira da Silva Jr, Sr. Nilson Viana, Sr. André
Pioli, Sr. Daniel Romanowski, Sr. João Paulo Ribeiro Santana, Sr. Sérgio Nichelle
Junior, Sr. Gilberto Birkhan, Sr. Fabiano Ramos, Sr. Luiz Chiarelli, Sr. Rafael Moreira
Cruz, sob presidência do Presidente Sr. Luiz Osmar Scardueli Junior para tratar da
seguinte pauta: 1 – Abertura dos Trabalhos; 2 – Ato de Posse: Luiz Osmar Scarduelli
Junior – Titular; 3 - Verificação de quórum e expediente – Correspondências
expedidas e recebidas no período; 4 – Apresentação geral sobre a situação
operacional do porto; 5 – Apresentação sobre a situação atual do contrato da TPPF;
6 – Apresentação do Dados Operacionais do Porto em 2019, até a presente data; 7
- Revisão da composição do Conselho de Autoridade Portuária para fim de
verificação quanto aos atuais membros, vigência de mandato e vacâncias existentes
e/ou futuras. Abrindo os trabalhos, o Presidente Luiz Osmar Scarduelli Junior
saudou e agradeceu a presença de todos, tomou posse e assinou o respectivo termo.
Em seguida, com a palavra, o Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garica da
Silva apresentou o presidente do CAP e falou sobre a importância do Porto de
Antonina e sobre a PR 340 que fará a ligação entre o Porto de Antonina e a BR-277,
trecho de 12Km de extensão. Em seguida, o Presidente Luiz Osmar Scarduelli
Junior se declarou embaixador do Porto de Antonina e colocou-se à disposição para
assuntos em Brasília. O Sr. Gilberto Birkhan, Explicou os esforços para desenvolver
o Terminal Portuário da Ponta do Félix – TPPF frente às dificuldades, e salientou os
benefícios da dragagem que está em andamento, como isso irá contribuir para um
aumento da competitividade com o restabelecimento do calado de 9,50m. O
Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garica da Silva, sobre o terminal Barão de
Tefé, falou sobre alternativas para desenvolver o terminal, como atrair a indústria
metal-mecânica, DEPOT de containers para o TCP com a utilização de barcaças, e
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esforços para encontrar utilidades para o Barão de Teffé. O conselheiro José Paulo
Azim, atual prefeito de Antonina, salientou dificuldades de aspecto ambiental como
entraves ao desenvolvimento portuário, explicou sobre o ICMS ambiental, benefício
concedido às áreas de proteção ambiental, Salientou a importância da PR-340, falou
sobre a construção de 2 trapiches pela APPA em 2 comunidades de Antonina, falou
sobre como o Porto é indutor de desenvolvimento na região, e pediu ajuda ao
presidente da APPA para melhorar as condições do piso na Av. Conde Matarazzo.
Em seguida, o Presidente Luiz Osmar Scarduelli Junior, sobre a Revisão da
composição do Conselho de Autoridade Portuária para fim de verificação quanto aos
atuais membros, vigência de mandato e vacâncias existentes e/ou futuras, reiterou
que serão enviados ofícios às entidades cujos representantes estejam com os
mandatos vencidos, solicitando a indicação de novos Conselheiros ou a recondução
dos atuais. Assuntos Gerais: O Conselheiro Gerson Ferreira Cruz, salientou o
impacto positivo da dragagem sobre o volume de trabalho no porto, apelou quanto à
importância da PR-340 e comparou como a evolução provocada pelas novas
ligações rodoviárias ao porto de Itapoá-SC. O Presidente Sr. Luiz Osmar
Scarduelli Junior fez questão de registrar que as Reuniões Ordinárias nº 17, 18 e
19, foram convocadas, mas não aconteceram. Por fim, 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.

