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ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, realizou-se, por
videoconferência, a 57ª Reunião Ordinária do CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP de
Paranaguá, na sede da Autoridade Portuária – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina –
sito Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, Paranaguá/PR, relativa ao mês de junho deste mesmo ano.
Presidiu a reunião o representante do Ministério da Infraestrutura Felipe Ozório Monteiro da Gama.
Estavam presentes os seguintes conselheiros representantes do Poder Público: André Luiz Pioli
Bernascki (Governo do Estado), Gerson Zanetti Faucz (Receita Federal), Luiz Teixeira da Silva Júnior
(Administração dos Portos), Roberto Busato Filho (Anvisa), Adonis Batista da Silva (Autoridade
Marítima), Emily Carlim Brennsen (Vigiagro); os conselheiros representantes da Classe Empresarial:
João Ivano Marson (ABTP), Zulfiro Antonio Bósio (AEB); os conselheiros representantes dos
Trabalhadores Portuários: Fabiano Ribeiro de Oliveira (FENCCOVIB), Sandro Pereira (FNP); e os
seguintes convidados: Carlos Eidam de Assis (CONSAD), Argyris Ikonomou (SINDAPAR), Nilson
Hanke Camargo (FAEP), Nelson Costa (SISTEMA OCEPAR), Núria Fernanda Tribulato Bianco (APPA
- Gerente de Comunicação), Felipe Zacharias (APPA – Gerente de Saúde e Segurança no
Trabalho), José Antonio Sbravatti Junior (APPA – Assessor Especialista da Diretoria Ambiental) e
Jonas Mendes Constante (Consultor da Fundación Valenciaport) para tratar do seguinte
EXPEDIENTE: ITEM I) Abrindo os trabalhos, o Presidente Felipe Ozório Monteiro da Gama saudou e
agradeceu a presença de todos, qual após verificação de quórum, deu início à 57ª Reunião Ordinária
deste Conselho informando que a coleta das assinaturas dos conselheiros, e convidados, na lista de
presença, será feita na primeira reunião presencial que houver posteriormente ao período da
pandemia do Coronavírus. ITEM II) Após submetida à análise dos Conselheiros, foi aprovada em seu
teor integral a ata da 56ª Reunião Ordinária do CAP - Paranaguá realizada no dia 07 de maio de 2021.
ITEM III) Tomaram posse retroativamente à data das Portarias de Nomeação os Conselheiros André
Luiz Pioli Bernascki como suplente indicado pelo Governo do Estado do Paraná conforme a Portaria
MINFRA 3.880 de 06/09/2019, Luiz Teixeira da Silva Júnior como titular indicado pela Autoridade
Portuária de Paranaguá conforme a Portaria MINFRA 3.882 de 06/09/2019, Adonis Batista da Silva
como suplente indicado pela Marinha do Brasil conforme a Portaria MINFRA 155 de 20/01/2020,
Emily Carlim Brennsen como titular indicada pelo Serviço de Vigilância Sanitária conforme a Portaria
MINFRA 4.557 de 21/10/2019, João Ivano Marson suplente indicado pela Associação Brasileira de
Terminais Portuários conforme a Portaria MINFRA 1.423 de 30/06/2020, Roberto Busato Filho como
titular indicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária conforme a Portaria MINFRA 473 de
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14/02/2020 e Fabiano Ribeiro de Oliveira como titular indicado pela Federação Nacional conforme
Portaria MINFRA 1.992 de 30/09/2020. ITEM IV) Não houve correspondência enviada para esta
secretaria a ser comunicada. ITEM V) O Presidente Felipe Ozório Monteiro da Gama fez introdução
atinente a pauta desta reunião que discute: a) apresentação do estudo da Fundación Valenciaport
acerca do desenvolvimento da plataforma eletrônica à comunidade portuária; b) apresentação do
programa de vacinação da comunidade Portuária de Paranaguá e Antonina contra o Covid-19; c)
relatório mensal das movimentações periódica da comunidade portuária e; d) aspectos relevantes das
últimas reuniões do Conselho de Administração. ORDEM DO DIA – ITEM VII) Apresentação –
Vacinação ao COVID-19 – Comunidade Portuária de Paranaguá e Antonina. Os senhores Felipe
Zacharias e José Antonio Sbravatti Junior realizaram a apresentação da vacinação contra o COVID-19
para o grupo prioritário de trabalhadores portuários. Incialmente foi abordado o aspecto da definição
de ordenamento das categorias a serem vacinadas, dividas em 5 grupos conforme cronologia dos
eventos relacionados à vacinação desde 25 de maio de 2021 à 15 de junho de 2021. Foram destacados
os resultados alcançados com a vacina onde 9,8 mil trabalhadores portuários foram vacinados em 3
dias na primeira etapa de vacinação, 3 mil trabalhadores portuários foram recadastrados e
encaminhados para a segunda etapa de vacinação totalizando 12,8 mil trabalhadores portuários
contemplados na vacinação do Grupo Prioritário, o que representa 8,2% da população do município
de Paranaguá. Os conselheiros Sandro Pereira, Zulfiro Bósio e Nilson Hanke destacaram a vanguarda
do município de Paranaguá na vacinação da sua população com manifestações elogiosas por parte dos
conselheiros Gerson Faucz e João Marson, que destacaram a importância do Conselho de Autoridade
Portuária em manifestar agradecimentos às entidades que se mobilizaram pela vacinação da
comunidade portuária. ITEM VI) Apresentação – Estudo Fundación Valenciaport – Plataforma
Eletrônica à Comunidade Portuária (Port Community System). Foi realizada a apresentação pelo
consultor da Fundación Valenciaport, Sr. Jonas Mendes Constante dos Objetivos de Cooperação com a
APPA. O primeiro objetivo é conectar o porto com a sua comunidade portuária através de uma
plataforma que será referência internacional. O cliente identifica o “porto” como um prestador de
serviço com fatores que dependem de toda a comunidade portuária como: rapidez, eficiência,
segurança, confiabilidade, transparência e baixos custos. Foram relacionados como problemas
comuns nos portos de países de alto custo logístico a inexistência de uma adequada governança da
comunidade portuária, o baixo uso de automação entre os processos de informação nos portos,
excesso de fluxos de informação entre os sistemas, sobreposição de sistemas, excesso de transações
baseada em papéis e baixa visibilidade do fluxo de informação da carga. Estes problemas geram a
necessidade de coordenação do fluxo de informação, e o Port Community System (PCS) proporciona a
padronização, organização e otimização do fluxo de processos de informação entre os diversos atores
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da comunidade portuária, simplificação, sincronização e integração de processos complexos e maior
eficiência na comunicação. A situação atual levantada demonstra que a comunidade portuária dispõe
de serviços ofertados por distintos sistemas, baixa visibilidade no lado mar (gestão e controle
marítimo, processo de chegada de navios, etc), sobreposição de informação entre os sistemas,
ausência ou baixa integração de forma automatizada com os sistemas do Governo Federal. Após a
implementação é esperado que haja uma plataforma única para acesso a todos os serviços que os
atores portuários possam demandar, integração automática com o parque de sistemas já existente,
reduzindo custos de desenvolvimento de novos serviços digitais, otimização de processos através da
disponibilidade de informação e a integração automatizada com os sistemas do Governo Federal. O
segundo objetivo apresentado trata de otimizar as operações e troca de informação entre os agentes
envolvidos no processo de atracação/escala dos navios através do desenvolvimento de uma
plataforma tecnológica PortCDM buscando a melhora operacional através da digitalização das trocas
de informações dos agentes envolvidos no processo de entrada e saída dos navios nos Portos do
Paraná. O conceito de PortCDM tem como objetivo aumentar a eficiência e a produtividade dos portos
nas operações de entrada e saída de navios através de um novo modelo de gerenciamento entre os
agentes envolvidos (autoridades portuárias, praticagem, rebocadores, amarradores, operadores de
terminais, agentes marítimos, entre outros) com base no intercâmbio em tempo real de informações
associadas às operações de atracação/desatracação no porto. O terceiro objetivo é fazer com que
Portos do Paraná tenha uma estratégia de segurança digital e seus sistemas de informação
adequadamente protegidos. O principal objetivo desta proposta é revisar a situação atual dos
processos de negócios de Portos do Paraná na perspectiva da segurança digital, a fim de definir as
ações e iniciativas necessárias para levá-los a níveis que garantam a adequada proteção digital da
autoridade portuária e seus ativos. O Sr. Gerson Faucz destacou a possibilidade de uma interação entre
o PCS e os sistemas de informação da Receita Federal. O Sr. Zulfiro Bósio enalteceu as características
do PCS que vai encontro à sua luta de mais de 20 anos pelos processos de comércio exterior com a
utilização do mínimo de papel possível, exemplificando o projeto porto sem papel. O Sr. Carlos Eidam
falou sobre as ações da Superintendência de Governança quanto ao mapeamento dos processos e o
engajamento em contribuir com a elaboração do PCS. O Sr. Nilson Hanke mencionou a importância de
se saber sobre os ganhos proporcionados pelo PCS nos portos europeus onde foi implantando, quando
o Sr. Jonas aproveitou para esclarecer que o PCS no porto de Valência na Espanha proporcionou um
ganho entre € 2,00 e € 3,00 por container. Foi deliberado que para a reunião de agosto serão
apresentados casos bem-sucedidos da implantação do Port Community System. Item VIII) Relatório
mensal – Autoridade Portuária. Dado o avançar das horas, ficou definido que a apresentação dos
dados operacionais da APPA será distribuída via e-mail aos participantes da reunião, ficando a
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apresentação para a próxima reunião. Item IX) Reuniões do CONSAD. A relatoria pelos membros do
Conselho de Administração indicados pelo Conselho de Autoridade Portuária cuja apresentação ficou
definido que ocorrerá também na próxima reunião ordinária deste Conselho. ASSUNTOS GERAIS:
Item X) Concluída a Ordem do Dia, o Presidente do CAP-Paranaguá franqueou a palavra a todos para
abordagem de outros assuntos. O Sr. Sandro Pereira solicitou uma apresentação sobre a concessão do
canal de acesso aos portos de Paranaguá e Antonina, cuja relevância foi destacada pelo Presidente
Felipe da Gama, que declarou a intenção de pautar o assunto em uma próxima reunião do Conselho.
Será realizada apresentação institucional sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
pelo membro deste Conselho sr. Roberto Busato Filho em 2 de julho de 2021. Encerramento: O
Presidente Felipe Ozório Monteiro da Gama, agradeceu a presença de todos, e por fim, e não havendo
nada mais a ser tratado, encerrou a reunião, solicitando a lavratura da presente Ata.

