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ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP
Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às catorze horas e trinta
minutos, realizou-se, por videoconferência, a 30ª 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 junho 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: Luiz Fernando Garcia da Silva (Governo do Paraná) José
Alves de Souza (Município), José Paulo Vieira Azim (Município) Gerson Zanetti Facuz
(Ministério da Economia), José Marcos Kascharowski (Marinha do Brasil), os Conselheiros da
Classe Empresarial Márcio Cunha de Paula (ABTP), Hemerson Costa (ABTRA), Alex Sandro de
Ávila (SINDOP) e Rivadávia Simão (ABTRA), os conselheiro representante da Classe dos
Trabalhadores Portuários Edenoir Batista (FNP), André Luiz de Oliveira (FNE), Luiz Antonio da
Costa Chiarelli (FNE), Cláudio dos Santos (FENCCOVIB) e Carlos Roberto Pereira Machado
(FENCCOVIB) e os seguintes convidados: Maricy Meira da Rocha (APPA), Carlos Eidam de Assis
(APPA), Álvaro Porfírio Santana (Porto Matarazzo), Thiago Fernando Bonetti (ANTAQ),
Sebastião Brindarolli Junior (Prefeito de Morretes), Julio Cesar Cassilha (Vereador de
Morretes), Wilson Clio de Almeida (Vereador de Antonina), Isael Alves da Silva (Vereador de
Morretes), Elói Nogueira (Vereador de Morretes), Fabiano Cit (Vereador de Morretes) e
Pastor Deimeval Borba (Vereador de Morretes). 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 30ª Reunião Ordinária deste Conselho. ITEM II) Após
submetida à análise dos Conselheiros, foi aprovada em seu teor integral a ata da 29ª Reunião
Ordinária do CAP-Antonina-PR, realizada em 19 de maio 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 Felipe Gama parabenizou pelo seu dia,
comemorado em 23 de junho, os Agentes Marítimos, importante categoria de trabalhadores,
fundamentais para o andamento das atividades portuárias. Também cumprimentou ao sr.
Thiago Bonetti, da ANTAQ, convidado permanente deste Conselho para as próximas reuniões.
Fez introdução atinente a pauta desta reunião que discute: a) Acesso rodoviário ao Porto de
Antonina; b) Obra de recapeamento em concreto do pavimento rodoviário das imediações do
Porto de Antonina; c) Relatório mensal – Terminal Portuário Ponta do Félix - TPPF; d) Reuniões
do CONSAD. ORDEM DO DIA – ITEM VI) Acesso rodoviário ao Porto de Antonina. O Sr.
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Prefeito de Morretes, Junior Brindaroli saúda a todos os presentes, agradece o convite para
participar da reunião e fala que o Porto de Antonina além de gerar receita para cidade de
Antonina, gera, de forma indireta, receita para Morretes. Destacando as potenciais vantagens
que Morretes obtém com o Porto como a instalação da empresa Fertiservices. Falou sobre a
importância de tirar o caminhão das estradas que atravessam a região central dos municípios,
de se aumentar a geração de emprego e renda para a região, da busca de uma solução em
conjunto com Antonina para a geração de emprego, e que uma nova estrada irá alavancar
também a questão do turismo em ambas as cidades. Falou qye já está difícil dirigir na rodovia
entre os municípios e, que se aumentar a movimentação do porto, o problema irá se intensificar
com o aumento da movimentação de caminhões. Em seguida, com a palavra o Sr. José Paulo Azim,
conselheiro e Prefeito de Antonina, saúda a todos e sobre a rodovia fala que é o momento de
abordar a questão por um enfoque novo, que durante gestões anteriores, esta questão barrou
em questões ambientais e ideológicas, falou-se erroneamente que a estrada beneficiaria para
apenas uma empresa, mas que a estrada beneficia o Porto de Antonina, que no momento está
concessionado para uma empresa, mas que o porto é de Antonina, e não de uma empresa apenas,
que é importante viabilizar a atividade portuária, independentemente de quem atua,
vislumbrando o desenvolvimento da região, aumentando o emprego e renda, e que a nova
estrada vai ajudar no desenvolvimento do turismo. Sobre um dos benefícios da criação de um
novo acesso à região, ajudando a eliminar a parte negativa, que é a viagem entre Antonina e
Morretes, com poucos pontos de ultrapassagem, que se torna um grande inconveniente à
população local. Ambos os municípios estão unidos em prol da solução desse problema, a
primeira etapa consiste em apresentar ao CAP, em seguida em uma audiência com o Governador
do Estado para pedir apoio técnico e jurídico para o desenvolvimento deste projeto. Com a
palavra o conselheiro José Alves saúda a todos e agradece a presença do presidente da comissão
de portos e destaca a importância da reunião. Com a palavra o Pastor Deimeval, Presidente da
Câmara Municipal de Morretes destaca a importância da união dos municípios para a obtenção
dos benefícios. Fala que é errado que a estrada irá beneficiar a apenas o porto. A falta da rodovia
desfavorece aos municípios, principalmente para Morretes. Destacou as mudanças ocorridas nos
últimos anos no município, quanto às escolas e o hospital, que houve aumento de acidentes em
virtude do aumento no tráfego, destacando o tráfego de caminhões pesados, da importância de
sensibilizar o governo para retomar o projeto da construção do novo acesso, que favorece ao
porto e aos municípios, e mais importante, mitiga os problemas que existem. Com a palavra o Sr.
Wilson de Almeida, Vereador de Antonina, membro da comissão de portos, destaca que a estrada
irá representar um impulso importante que Antonina precisa para tirar o trafego pesado dos
centros das 2 cidades, que passa em frente de dez escolas representando riscos para a
comunidade. ITEM VIII) Relatório mensal – Terminal Portuário Ponta do Félix – TPPF. Com
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a palavra o conselheiro Alex de Ávila informa que na próxima reunião será apresentado os dados
consolidados do 1ª semestre. Também falou que o ano de 2022 está se mostrando muito
promissor. Iniciou a apresentação com os indicadores operacionais do Porto Ponta do Félix,
destacando a operação de importação de granéis, principalmente fertilizantes, em 2022 até o
momento, 553 mil toneladas, um acrescimento de 156% em relação às 216 mil toneladas do ano
de 2021. A exportação de granéis marcou 56 mil toneladas, 18% acima das 47 mil toneladas do
ano de 2021. A Exportação de carga geral apresentou uma queda de 69%, 37 mil toneladas em
2022 contra 118 mil toneladas em 2021. Informou também que o total operado de 646 mil
toneladas está bem acima das 561 mil toneladas esperadas inicialmente para o mesmo período.
Concluiu sua apresentação com slides contendo fotos ilustrando as obras de expansão do Porto,
destacando a construção dos silos de cereais e também do novo armazém para granéis sólidos e
tirando dúvidas dos interessados quanto ao progresso das melhorias. ITEM VII) Obra de
recapeamento em concreto do pavimento rodoviário das imediações do Porto de
Antonina. A pessoa indicada pelo Diretor de Engenharia para realizar a apresentação teve uma
questão de saúde superveniente, e irá realizar a apresentação sobre o tema na próxima reunião
ordinária com detalhamento sobre valores e o escopo do projeto. ITEM IX) Reuniões do
CONSAD. O Sr. Carlos Eidam, membro do Conselho de Administração - CONSAD – agradece a
compreensão dos conselheiros quanto ao não comparecimento à última reunião e à participação
remota nesta, inicia apresentação falando sobre a Delegação de Competência e os contratos de
arrendamento, contratos de transição, leilões realizados com êxito dos lotes PAR 32, PAR 14 e
PAR 15, e que serão abertas audiências públicas do PAR 50, que está em discussão com o
Tribunal de Contas do Estado com previsão para realização desse leilão, que será para a
movimentação de granéis líquidos. Falou sobre a deliberação pela realização de licitações para
a contratação de manutenção para o complexo do corretor de exportação da licitação para o
projeto executivo da readequação da iluminação da faixa portuária. Sobre o Sistema Comunitário
Portuário, foi submetida ao Conselho a forma de realizar a contratação de desenvolvimento,
através de parceria de oportunidade de negócio, nova possibilidade dentro da lei das estatais,
onde está em análise a documentação referente ao projeto. Item X) Assuntos Gerais. Não houve
assuntos gerais a serem tratados. Encerramento: 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.

