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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP
Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos,
realizou-se, por videoconferência, a 28ª 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
fevereiro 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), José Marcos Kascharowski (Marinha do Brasil)
e Gerson Zanetti Faucz (Receita Federal), os Conselheiros da Classe Empresarial Márcio Cunha
de Paula (ABTP), e Hemerson Costa (ABTRA), os conselheiro representante da Classe dos
Trabalhadores Portuários Claudio dos Santos (FENCCOVIB), Carlos Roberto Pereira Machado
(FENCCOVIB), Edenoir Batista (FNP) e André Luiz de Oliveira (FNE)e os seguintes convidados:
Maricy Meira da Rocha (APPA) Chudson Honorato Bezerra (APPA), Rubens Camargo Penteado
(APPA), Álvaro Porfírio Santana (Porto Matarazzo) e Dirceu Correa Sobrinho (Porto Ponta do
Félix). 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 28ª
Reunião Ordinária deste Conselho informando que a realização da reunião na data prevista de 17
de março não pode acontecer em função de uma descarga elétrica que danificou equipamentos da
estrutura de rede inviabilizando a participação por videoconferência dos Conselheiros. ITEM II)
Após submetida à análise dos Conselheiros, foi aprovada em seu teor integral a ata da 27ª Reunião
Ordinária do CAP-Antonina-PR, realizada em 8 de fevereiro de 2022. ITEM III) Não houve
membros a serem empossados; ITEM IV) Não houve correspondência enviada para esta
secretaria a ser comunicada. ITEM V) O Presidente do CAP informou que as reuniões continuarão
em formato híbrido, tendo em vista a participação presencial dos membros que residem em
Antonina e a participação por videoconferência dos Conselheiros localizados em outros
municípios. Também informou a todos sobre o leilão do arrendamento do PAR32, vencido pelo
mesmo grupo controlador do Porto Ponta do Félix. Fez introdução atinente a pauta desta reunião
que discute: a) Apresentação – Plano de Negócios 2022 da APPA; b) Relatório mensal – Terminal
Portuário Ponta do Félix - TPPF; c) Reuniões do CONSAD. ORDEM DO DIA – ITEM VI)
Apresentação – Plano de Negócios 2022 da APPA. O Gerente de Planejamento Estratégico,
Chudson Honorato, atendeu ao convite e agradeceu a sua participação nessa reunião. Com o
propósito de atender a Lei 13.303/16, foram elaborados em conjuntura com a alta administração:
o Plano de Negócios 2022 e o Plano Estratégico 2022-2027. O objetivo dos planos é de promover
negócios de médio a longo prazo dentro da gestão da Autoridade Portuária. Conforme pedido pelo
Presidente, a apresentação priorizou por mostrar maiores detalhes de ambos os planos. Após isso,
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iniciou a apresentação com a reprodução audiovisual do Plano Estratégico 2022-2027 e em
seguida detalhou os principais objetivos nos seguintes tópicos: resultados, pessoas, sociedade,
stakeholders, infraestrutura, sustentabilidade, operação, mercado e investimento, processos
internos e aprendizado e crescimento. Também foi apresentado o Business Intelligence de gestão
de projetos construído para acompanhar o desempenho dos projetos estratégicos apresentados.
Destacou que há um cronograma a ser cumprido e mostrou as fases de viabilidade,
desenvolvimento, implementação e encerramento que formam o ciclo de vida dos projetos dentro
do BI. ITEM VII) Relatório mensal – Porto Ponta do Félix - TPPF.

Com a palavra, o

representante do Porto Ponta do Félix, Sr. Dirceu Sobrinho, Diretor de Relações Institucionais e
Relações com Investidores, iniciou apresentação de slides mostrando uma imagem do Porto que
conta com dois berços de atracação e capacidade estática de armazenagem de duzentos e noventa
mil toneladas, e após os investimentos que estão sendo realizados esta capacidade será
aumentada para quatrocentos e trinta mil toneladas, em 2020 foram movimentadas 951 mil
toneladas e em 2021 foram movimentadas 1,5 milhões de toneladas com uma previsão para 2022
de uma movimentação de 2 milhões de toneladas. Até o momento já foram movimentadas 350 mil
toneladas, 55 mil toneladas a mais que o planejado para o período. Apresentou slides sobre seis
silos verticais para armazenamento de granéis sólidos e também sobre um armazém para 120 mil
toneladas. Os silos verticais estão com previsão de conclusão para meados de junho, que
representarão uma capacidade de armazenagem de 37,2 mil toneladas de cereais. O armazém
para carga geral está com conclusão prevista para fevereiro/março de 2023. Destacou que foi
realizado um investimento da ordem de 40 milhões de reais na construção dos silos verticais, e
que a operação será possível com duas moegas para dois caminhões simultaneamente. Concluiu
apresentação salientando a recuperação no últimos anos da movimentação de cargas através de
um consistente trabalho da área comercial e da diversificação das atividades, que dá um pouco de
tranquilidade face a instabilidade na oferta de fertilizantes esperada em decorrência do conflito
na Ucrânia. Item VIII) Reuniões do CONSAD. Por questões de saúde familiar o Sr. Carlos Eidam
de Assis não pôde participar da reunião, e irá apresentar os temas relevantes tratados nas últimas
reuniões do Conselho de Administração da APPA acumuladamente na próxima reunião. Item IX)
Assuntos Gerais. I) O Conselheiro José Alves de Souza parabenizou o Porto Ponta do Félix pelo
desempenho e também aos trabalhadores portuários envolvidos e trouxe ao Conselho a
informação de que a comissão de portos da Câmara, no que diz respeito à rodovia que liga o Porto
à Br-277, que está contemplada no Plano de Desenvolvimento do Litoral do Paraná, iniciou
atividades no sentido de viabilizar esta obra, com uma reunião na Câmara de Vereadores com
representantes dos empresários e do governo. Comentou sobre a pavimentação de concreto entre
o sinaleiro e o Porto Ponta do Félix, também sobre o trapiche da Ponta da Pita que deve ser
concluído até o fim de julho e do Portinho, até dezembro. Falou sobre a comitiva que foi à Brasília
para tratar sobre o Projeto de saneamento básico de Antonina, da ordem de 22 milhões de reais.
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Destacou que esta obra também irá contribuir para a melhoria da balneabilidade da praia da Ponta
da Pita. Encerrou agradecendo e destacando a atuação do Prefeito da Cidade de da Câmara dos
Vereadores para viabilizar estes importantes projetos. II) O Conselheiro Kascharowski trouxe ao
Conselho a notícia que em 16 de março assumiu a presidência da Paranaguá Pilots o prático Júlio
Verner Nadolny. Encerramento: Sem mais manifestações, 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.

