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ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP
Aos três dias de outubro de dois mil e dezenove, às quatorzedez horas, estiveram
presentes para participar da 51ª 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,
Paranaguá-Paraná, os seguintes Conselheiros: Sr. Fabiano R. Oliveira, Sr. Carlos
Antônio Tortato, Sr. Alexandre Papoulias, Sr. Sandro Pereira, Sr. Persio de Souza
Assis, Sr. Hemerson Costa, Sr. Rivadávia Simão, Sr. Gerson Zanetti Faucz, Sr. André
Luiz Maragliano, Sr. Juarez Moraes e Silva, Sr. Everson Fernando Leite de Farias, Sr.
João Antonio Lozano Baptista, Sr. Felipe da Silva Cordeiro e os seguintes convidados:
Sr.Luiz Fernando Garcia da Silva, Sr. Luiz Teixeira da Silva Jr, Sr. Nilson Viana, Sr.
Daniel Romanowski, Sr. João Paulo Ribeiro Santana, Sr. Álvaro Porfírio Santana, Sr.
Argyris Ikonomou, Sr. Adonis Batista da Silva, Sr. Ezequias Maré, Sr. Everson Costa,
sob presidência do Presidente Sr. Luiz Osmar Scarduelli Junior 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 50º Reunião Ordinária do CAP/Paranaguá; 4 – Apresentação do Relatório
Gerencial de Atividades Operacionais da APPA; 5 - Desdobramentos em relação à
Delegação de Competências à APPA referente à Portaria 574/2018 do Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil; 6 – Situação das Tarifas Portuárias cobradas pela
APPA; 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 8 – Informações Gerais; 8.1 – Relatório de Atividades do OGMO. Abrindo
os trabalhos, o Presidente Luiz Osmar Scarduelli Junior saudou e agradeceu a
presença de todos, salientou a importância da questão tarifária para a APPA, comentou
sobre um aumento que houve nas tarifas do Porto de Santos, em seguida, concedeu a
palava ao chefe do Departamento Financeiro da APPA – Lucas Mothci Sarmanho
para apresentação sobre a situação das tarifas portuárias da APPA. Em seguida,
concedeu a palavra ao Diretor de Operações da APPA – Luiz Teixeira da Silva Junior
para apresentação do Relatório Gerencial da APPA referente ao mês de agosto/2019.
Em seguida, sobre a ATA da 50ª Reunião Ordinária, o Presidente Luiz Scarduelli
sugeriu uma correção ortográfica na primeira linha (quatorze e dez), e mencionar o
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Conselheiro Sandro Pereira nos assuntos gerais, para então as correções e a ata ser
aprovada por todos. Sobre os Desdobramentos em relação à Delegação de
Competências à APPA referente à Portaria 574/2018 do Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil, o Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garica da Silva
salientou a existência de 17 Contratos de Arrendamento e 14 Contratos de Passagem,
e descreveu os esforços da APPA em melhorar o controle sobre estes contratos,
incluindo a alocação de quatro novos funcionários contratados recentemente para dar
apoio ao Núcleo de Arrendamentos, previsto na Reestruturação do Organograma da
APPA. Salientou que há um Estudo em Fase Final, com audiência pública ainda esse
ano, e que há o objetivo de estar com 6 contratos equalizados até o final no primeiro
semestre de 2020. O Presidente Luiz Scarduelli reiterou a importância de se falar
sobre a Evolução da Delegação de Competências à APPA e sugeriu que este item faça
parta da Pauta das próximas reuniões deste Conselho. 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 Juarez Moraes e Silva, convidou a todos para a cerimônia de
inauguração da expansão do TCP no dia 10 de outubro de 2019, investimento da ordem
de R$ 600 milhões, maior obra portuária do Brasil nos últimos 2 anos, com aumento de
220 metros de cais e 157.000m², que vai aumentar a capacidade de 1,5 milhão de
TEU’s ano para 2,5 milhões, transformando o TCP no maior terminal de containers no
Brasil. O Conselheiro Felipe Cordeiro, salientou a importância da Guarda Portuária
tendo em vista a ocorrência de recentes apreensões de drogas e furto de
caminhoneiros. Que a Guarda Portuária está sem arma de fogo desde 2013, que os
Guardas Portuários têm porte, há armas de fogo, mas estão desarmados. Também
levantou a possibilidade da Guarda Portuária aplicar multas de trânsito na área do Porto
Organizado. O Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garica da Silva explicou que
está havendo uma conversa com a Prefeitura de Paranaguá sobre a realização de um
convênio para viabilizar a aplicação de multas pela Guarda Portuária. Que foram
realizados cursos recentemente e reavaliação psicotécnica dos guardas, que está
ocorrendo uma licitação para a compra de pistolas, e que a compra de balas para a as
armas existentes está em fase final. O Conselheiro Fabiano Oliveira, reclamou sobre
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as “péssimas” condições do local utilizado pelos Arrumadores e outros trabalhadores
de terra para abrigar-se da chuva e aguardar serviço, e que o trabalhador é punido pelo
OGMO se sair da Faixa Portuária para abrigar-se em outro local, falou também que a
TCP é exemplo quanto à isso. O Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garica da
Silva explicou que há novos projetos de banheiros e área de descanso em andamento,
que o OGMO irá definir a melhor área para a construção de uma nova áre de descanso.
O convidado Ezequias Maré salientou a necessidade de mais Banheiros Femininos, a
precariedade dos banehiros e áreas de descanso e existentes, que não permite boas
condições para alimentação. O Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garica da
Silva explicou que a alimentação para os Trabalhadores Portuários Avulsos em turno
de seis horas dentro da Área Primária é proibida. O convidado Ezequias Maré salientou
que as autoridades deveriam ter mais carinho e respeito com o trabalhador, e que
trabalhador tem o direito de consumir líquidos como água e café. O Conselheiro
Everson Farias salientou a necessidade das pessoas que devem ser alimentar durante
o horário de trabalho por questões médicas. O Conselheiro João Lozano salientou que
a APPA junto com os Sindicatos e o OGMO deve entrar em consenso quanto a
providenciar um local com boas condições para descanso enquanto os trabalhadores
aguaradam trabalho e fazem lanche e aumentar a oferta de banheiros femininos. O
Diretor Ambiental da APPA João Paulo Santana explicou que a APPA foi multada pelo
Ministério Público pela ocorrênica de trabalhadores se alimentando na área de espera
por serviço dentro da Faixa Portuária, que foi acertado com o OGMO que não deve
ocorrer alimentação dos TPAs, que deve ocorrer um intervalo de 15 minutos
intrajornada para interromper o esforço repetitivo requerido pelas atividades, e que
haverão Banheiros Masculinos e Femininos em um raio de 200 metros dos postos de
trabalho dentro da Faixa Portuária.
Sob um consenso de que as autoridades irão chegar a um ideal quanto ao local de
descanso e banheiros para os TPA’s O Presidente Sr. Luiz Osmar Scarduelli Junior
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.

