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ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP
Aos nove dias de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas, estiveram presentes
para participar da 55ª 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, ou participaram por videoconferência, os seguintes Conselheiros
representantes do Poder Público: Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva (Governo do
Estado), Sr. Luiz Teixeira da Silva Jr (Portos do Paraná), Sra. Emily Carlim Brennsen
(Vigiagro), Sr. Adonis Batista da Silva (Marinha do Brasil), Sr. Roberto Busato Filho
(ANVISA), representantes da Classe Empresarial:

Sr. André Luiz do Patrocínio

Maragliano (ABTP), Sr. Rivadávia Simão (ABTRA), Sr. Zulfiro Antonio Bosio (AEB), Sr.
Hemerson Costa (FENOP), representantes dos Trabalhadores Portuários: Sr. Sandro
Pereira (FNP), Sr. Alexandre Papoulias (FNP) e os seguintes convidados: Sr. Argyris
Ikonomou (SINDAPAR), Sr. Carlos Eidam de Assis (Portos do Paraná), Sr. Nilson
Hanke Camargo (FAEP), Sr. Nelson Costa (Sistema OCEPAR), a Sra. Shana Carolina
Bertol (OGMO) e o Sr. Thomas Jefferson de Lima (ACIAP) para sob a presidência do
Sr. Felipe Ozorio Monteiro da Gama tratar do seguinte EXPEDIENTE: Item I) Abrindo
os trabalhos, o Presidente Felipe Ozorio Monteiro da Gama saudou e agradeceu a
presença de todos e após verificação de quórum deu início à 55ª 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 após o
período da pandemia do Coronavírus. Item II) Após submetida à análise dos
Conselheiros, foi aprovada em seu teor integral a ata da 54ª Reunião Ordinária do CAPParanguá realizada em 19 de março de 2021. Item III) Tomou posse o conselheiro
Zulfiro Antonio Bosio, da AEB conforme Portaria N° 2.358 MINFRA/SNPTA, de 23 de
novembro de 2020; Item IV) Não houveram correspondências recebidas pela Secretaria
deste Conselho; Item V) O Presidente Felipe Ozório Monteiro da Gama externou a
vontade em rapidamente regularizar a situação portaria dos Conselheiros informando
que pode ser feito pelo envio físico de Ofício À SNPTA ou por e-mail, e promoveu a
apresentação dos Conselheiros que não estiveram presentes na última reunião deste
Conselho; ORDEM DO DIA: Item VI) o Gerente de Arrendamentos da APPA, Sr.
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Rossano Reolon, realizou apresentação sobre o Panorama dos Projetos de
Arrendamentos dos terminais portuários do Paraná contemplando os Lotes em
implantação, com consulta pública já encerrada e os projetos em fase de estudo, bem
como a expectativa de receitas proveniente destes arrendamentos. Por questões de
agenda, passou-se então à apresentação do Item VIII) pela Sra. Shana Carolina Colaço
Bertol, Diretora Executiva do OGMO, que realizou apresentação sobre a utilização de
mão de obra dos trabalhadores portuários avulsos no Porto de Paranaguá tendo como
referência o mês de março de 2021, além de outros aspectos como Engajamento dos
TPA’s, segurança e medicina ocupacional e treinamentos realizados; No Item VII) o
Diretor de Operações Portuárias da APPA – Luiz Teixeira da Silva Junior realizou
apresentação sobre as operações e movimentações portuárias durante 1º trimestre de
2021, destacando o recorde na movimentação para o mês de março, que em 2021 foi
de 5,6 milhões de toneladas. O Sr. André Maragliano destacou as dificuldades do setor
graneleiro no mês de fevereiro em função de chuvas e outros fatores que atrasaram a
chegada da Soja ao Porto de Paranaguá, que ocasionaram um aumento da
“Demurrage”. Destacou também outro fator que é o aumento do calado de 12,50 para
12,80 metros para os navios que atracam no Corredor de Exportação, que pode ser
operacionalizado se for possível a saída pelo “Surdinho”, ficando deliberado por haver
uma apresentação mais detalhada sobre os aspectos críticos que envolvem a saída
pelo “Surdinho”, bem como os incrementos no volume carregado e como isso pode
impactar positivamente a operação no médio e longo prazos nos embarques de granéis
sólidos. No Item IX) O representante do CAP do Bloco dos Trabalhadores no CONSAD,
sr. Carlos Eidam de Assis e o representante do CAP do Bloco Empresarial no CONSAD,
Sr. Nilson Hanke Camargo realizaram apresentação sobre os fatos relevantes tratados
na última reunião ordinária do Conselho de Administração dos Portos do Paraná; No
Item X) O Sr. Nilson Hanke explicou sobre dificuldades dos exportadores com relação
ao VIGIAGRO, relacionadas ao efetivo disponível e ao tempo de atendimento nas
vistorias, o que foi esclarecido pela Sra. Emily Brennsen (VIGIAGRO), que relatou
redução no efetivo nos anos de 2017 e 2018, mas que foram compensadas por avanços
nos sistemas de informação do VIGIAGRO. Serão realizadas nas próximas reuniões
apresentações institucionais pelos órgãos anuentes com o objetivo de esclarecer o
escopo de trabalho e o fluxo de processos, sendo que na próxima reunião deste
Conselho a Sra. Emily Brennsen irá realizar apresentação sobre o VIGIAGRO; Item
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XIV) 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 às 11:45,
solicitando a lavratura da presente Ata.

