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ATA DA 48° REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP
Aos dez dias de maio de dois mil e dezenove, às dez horas, estiveram presentes para
participar da 48ª 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, ParanaguáParaná, os seguintes Conselheiros: Sr. Rivadávia Simão, Sr. Pérsio Souza de Assis, Sr.
Carlos Antônio Tortato, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior, Sr. Zulfiro Bósio, Sr. Pedro
Ferreira, Sr. Sandro Pereira, Sr. Felipe da Silva Cordeiro, Sr. André Luiz do Patrocínio
e Silva Maragliano, Sr. Hemerson Costa, Sr. Alexandre Papoulias, Sr. João Gilberto
Freire, Sr. Roberto Burato Filho, Sr. Josemar de Oliveira, Sr. Carlos Tortato, e os
seguintes convidados: Sr. Disonei Zampieri, Sr. Rafael Ramos, Sr. José Mário Batista
da Cunha, Sr. Rodrigo Sepulcri Rosalem, Sr. Argyris Ikonomou, Sr. Alvaro Santana, Sr.
Fabiano Oliveira, sob presidência do Presidente Suplente Sr. Ricardo de Almeida Maia
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 47º Reunião Ordinária do CAP/Paranaguá; 4 – Apresentação do
Relatório Gerencial de Atividades Operacionais da APPA; 5 – Informações sobre a
Homologação do Calado do Porto de Paranaguá, 6 – Apresentação do Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ do Porto de Paranaguá; 7 – Informações Gerais;
7.1 – Relatório de Atividades do OGMO. Abrindo os trabalhos, o Presidente Ricardo
de Almeida Maia saudou e agradeceu a presença de todos, na sequência, colocou em
apreciação a Ata da 47º Reunião Ordinária do CAP/Paranaguá, que sem considerações
seguiu aprovada por todos. Em seguida, concedeu a palavra ao Diretor de Operações
da APPA – Conselheiro Luiz Teixeira da Silva Junior para apresentação do Relatório
Gerencial da APPA referente ao mês de março/2019. Na sequência, conforme item 5
da pauta, passou a palavra ao Eng. José Mário Batista para a exposição das
informações referentes a homologação do Calado do Porto de Paranaguá. Com a
palavra, o Convidado Eng. José Mário Batista informou sobre a atual situação da
homologação do calado. Informou que a análise referente à homologação ainda
encontra-se com a Marinha do Brasil, que ainda não deu nenhuma resposta, não houve
nenhum andamento sobre este assunto. Com a palavra, o Conselheiro Zulfiro Bósio
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informou que o Navio Sirius atracaria em Paranaguá para atualização da carta náutica
do Porto de Paranaguá. Com a palavra, o Convidado Eng. José Mario Batista
ressaltou a importância da presença do Navio de Hidrografia da Marinha, pois este
levantamento identifica a profundidade da área operacional, evitando assim maiores
riscos para os navios que aqui atracam. Com a palavra, o Presidente Ricardo de
Almeida Maia, apontou a ausência da Capitania dos Portos do Paraná na Reunião do
CAP, e salientou a importância da presença da autoridade para discussões como a da
homologação do calado. Na sequência, conforme item 6 da pauta, com a palavra, o
Presidente Ricardo de Almeida Maia informou que devido a uma demanda do
Governo do Estado, o Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva não pode estar presente na
reunião ficando o assunto postergado para apresentação na próxima Reunião Ordinária
do CAP. Aberta a palavra para discussão de assuntos gerais, com a palavra, o Sr.
Hemerson Costa, trouxe ao conhecimento dos presentes o assunto das vazadas,
informou que isto tem se tornado comum principalmente na região do Pátio de Triagem.
Salientou que este é um problema de segurança não só para os caminhoneiros e suas
famílias, mas também para os moradores da região no geral. Solicitou empenho das
empresas no sentido de eliminar a questão das vazadas. Informou que, apesar de
desarmada, a Guarda Portuária faz a escolta, mas não consegue acompanhar todos os
caminhões, para isso solicitou ajuda dos Terminais no combate as vazadas. Com a
palavra, o Conselheiro André Maragliano informou que existe, da parte dos Terminais,
grande interesse no combate dessas vazadas, pois além da segurança de todos, isso
também afeta a produtividade dos mesmos. Mas que já existem ações realizadas pelos
terminais, e que além do que já é feito, somente a polícia pode agir. Informou que os
terminais já vem solicitando ajuda das autoridades policiais, afim de combater estes
atos. E que já houve redução de cerca de 26% das vazadas. Com a palavra, o
Conselheiro Sr. Pérsio Assis, informou que existe junto à prefeitura um projeto para
instalação de um sistema de câmeras para monitorar estes veículos, que será
controlado pela Polícia Militar, e que vem recebendo apoio das empresas. Com a
palavra, o convidado Sr. Fabiano Oliveira informou que no dia 11 de maio acontece
a comemoração do aniversário do Sindicato dos Arrumadores, e convidou os presentes
para a solenidade de 100 anos do referido sindicato. Com a palavra, o Conselheiro
Zulfiro Bósio, convidou os presentes para evento do Instituto Aliança ProComex, sendo
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o convite enviado aos presentes posteriormente. O Presidente Ricardo de Almeida
Maia 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.

