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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP
Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, realizou-se, por
videoconferência, a 21ª 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 agosto deste mesmo ano.
Presidiu a reunião o representante do Ministério da Infraestrutura Felipe Ozorio Monteiro da
Gama. Estavam presentes os seguintes conselheiros representantes do Poder Público: Gerson
Zanetti Faucz (Receita Federal), Marcio Ferreira Lopes (Anvisa), Maricy Meira da Rocha
(Administração do Porto); o conselheiro representante da Classe Empresarial sr. Márcio Cunha
de Paula (ABTP); os conselheiros representantes da Classe dos Trabalhadores Portuários: Cláudio
dos Santos (FENCCOVIB), Carlos Roberto P. Machado (FENCCOVIB),Edenoir Batista (FNP), André
Luis de Oliveira (FNE); e os seguintes convidados: CC José Marcos Kascharovski (Marinha do
Brasil), Luiz Teixeira da Silva Júnior (Administração do Porto), André Pioli (Administração do
Porto), Carlos Eidam de Assis (Administração do Porto), e Alex Ávila (Diretor do TPPF) para
tratar do seguinte EXPEDIENTE: ITEM I) Abrindo os trabalhos, o Presidente saudou e agradeceu
a presença de todos, qual após verificação de quórum, deu início à 21ª Reunião Ordinária deste
Conselho. ITEM II) Não houve ata elaborada previamente a ser examinada e aprovada. ITEM III)
O Presidente informou ao Conselho que há membros com a portaria de nomeação vencida e
destacou a importância para que órgãos de representação procedam com a regularização. ITEM
IV) Não houve correspondência enviada para esta secretaria a ser comunicada. ITEM V) O
Presidente Felipe Ozório Monteiro da Gama fez introdução manifestando satisfação e orgulho em
presidir o CAP/Antonia-PR, conforme nomeação pela Portaria nº 797 de 1º de julho de 2021 do
MINFRA/Secretaria Nacional de Portos e Trasportes Aquaviários e declarou intenção de colaborar
e fazer o melhor por uma agenda construtiva no desenvolvimento do CAP/Antonina-PR. ORDEM
DO DIA – ITEM VI) Apresentação – Com o objetivo de conhecer a todos os conselheiros e
convidados inicia-se uma rodada de apresentações a começar pelo Presidente, que é Engenheiro
Civil, de Carreira do DNIT, lotado na Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviários do
Ministério da Infraestrutura, atuando como Coordenador-Geral de Políticas Regulatórias e
Autorizações Portuárias. Em seguida, apresentou-se o Secretário-Executivo do CAP/Antonina-PR,
Cezar Tramujas Neto, em seguida o convidado Sr. Carlos Eidam de Assis, Superintendente de
Governança da APPA, em seguida a Conselheira Suplente Maricy Rocha que é colaboradora da
APPA há 47 anos e há 45 anos lotada na APPA de Antonina. Em seguida apresentou-se o convidado
Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior, Diretor de Operações da APPA, em seguida apresentou-se o
Conselheiro Marcio Cunha, Coordenador da TPPF e colaborador há 19 anos, em seguida o
Conselheiro Claudio dos Santos, trabalhador da Capatazia desde 1994, em seguida apresentou-se
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o Conselheiro Sr. André Luiz, trabalhador da Estiva desde 1994, em seguida apresentou-se o
Conselheiro Edenoir Batista, diretor do Órgão Gestor de Mão-de-Obra de Antonina há 13 anos, e
ex-colaborador da APPA, em seguida apresentou-se o Conselheiro Carlos Machado, trabalhador
da Capatazia. Em seguida, apresentou-se o convidado Sr. Alex de Ávila, diretor da TPPF há 1 ano e
meio, em seguida apresentou-se o convidado André Pioli, Diretor Empresarial da APPA,
representando nesta reunião o Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, que não
pode comparecer. Em seguida, apresentou-se o convidado Capitão de Corveta CC Kascharovski,
da Marinha do Brasil, em seguida o Conselheiro Gerson Faucz, da Receita Federal, delegado
adjunto da Alfândega de Paranaguá, e por último, apresentou-se o Conselheiro Marcio Lopes,
colaborador da ANVISA há 22 anos. ITEM VII) Alinhamento e ITEM X) Calendário de Reuniões
2021 – O Presidente informou sobre a periodicidade bimestral das reuniões do CAP/AntoninaPR conforme regimento interno para, em seguida informar sobre temas apresentados ao
CAP/Paranaguá-PR que seriam de grande interesse ao CAP/Antonia-PR. Aproveitando que o
Presidente já vem de Brasília mensalmente para presidir as reuniões do CAP-Paranaguá/PR, seria
interessante que as reuniões no CAP/Antonina-PR sejam mensais para possibiliar a abordagem
de todos os temas relevantes, sendo que para isso seria necessário mudar a data das reuniões para
a quinta-feira, o que também facilitaria a abordagem de pautas que seriam de interesse dos dois
Conselhos, quando ocorrer. Em face do exposto, os Conselheiros presentes deliberaram de forma
unânime aprovando que as reuniões do CAP/Antonina-PR aconteçam com periodicidade mensal,
sempre nas quintas-feiras, até que se decida, futuramente, por retornar à periodicidade bimestral.
O Sr. Alex Ávila mencionou sobre o PDZ, e o Presidente reforçou que compete à Autoridade
Portuária apresentar do PDZ ao CAP/Antonia-PR, além de reforçar a importância do tema para
melhorar e atualizar o entendimento do CAP/Antonina-PR sobre o PDZ, que deve ser item de
Pauta na próxima reunião.
ITEM VIII) Relatório mensal – Autoridade Portuária – o Sr. Luiz Teixeira realizou apresentação
sobre a Performance Operacional dos Portos de Paranaguá e Antonina referentes ao mês de Julho
de 2021, onde destacou principalmente um aumento no volume de operações de descarga de
Fertilizantes que no mês de Julho de 2021 representou 1,2 milhões de toneladas, o que compensou
a queda nas exportações de soja, representando um leve aumento na operação de granéis sólidos
em geral. Também destacou que, em função da quebra na produção de milho a nível nacional
existe uma previsão que até o final do ano sejam importadas 1,5 milhões de toneladas do grão
pelo Porto de Paranaguá. Destacou também que, em função da pandemia, que diminuiu a oferta
de contêineres no mercado internacional e consequente aumento no valor do frete através deste
modal, estão aumentando as operações de exportações de açucar ensacado e de madeira
diretamente no costado do navio. Quanto às operações no Porto de Antonia, houve uma redução
no volume de farelo de soja, e destacou um aumento na movimentação de açúcar ensacado nos
meses entre janeiro e julho de 2020 e 2021, de 48 mil para 74 mil toneladas, e um aumento nas
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movimentações de fertilizante, de 209 mil para 385 mil toneladas. ITEM IX) Reuniões do
CONSAD – O Sr. Carlos Eidam realizou apresentação expondo os principais aspectos abordados
nas últimas reuniões ordinárias do Conselho de Administração da APPA, dentre eles a dragagem
do canal de acesso, os Contratos de Arrendamentos, PAR 01, PAR 12, PAR 32 e PAR 50, destacando
a Delegação de Competência do MINFRA alcançada pela APPA; a Derrocagem das Pedras
Palanganas, a nova Tabela Tarifária da APPA, o desenvolimento do Port Community System junto
com a Fundacción Valenciaport. ASSUNTOS GERAIS: Item XI) Concluída a Ordem do Dia, o
Presidente do CAP-Paranaguá franqueou a palavra a todos para abordagem de outros assuntos. O
Sr. Marcio Lopes, da ANVISA aproveitou a oportunidade para atualizar o conselho sobre os 3
navios que estavam em quarentena pela COVID-19, sendo que 2 navios já saíram da quarentena
foram liberados pela ANVISA e o último estava previsto para ser liberado dia 22 de agosto. Sobre
a data da próxima reunião ficou definida a data de 2 de setembro, sendo que será disponibilizado
via e-mail proposta de calendário de reuniões para o ano de 2021 a ser aprovado na próxima
reunião ordinária deste Conselho. Encerramento: O Presidente Felipe Ozório Monteiro da Gama,
agradeceu a presença de todos, manifestou novamente a satisfação em presidir este Conselho e
por fim, e não havendo nada mais a ser tratado, encerrou a reunião, solicitando a lavratura da
presente Ata.

