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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP
Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos,
realizou-se, por videoconferência, a 29ª 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
fevereiro 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: José Alves de Souza (Município), José Marcos Kascharowski (Marinha do Brasil),
Luiz Teixeira da Silva Junior (Autoridade Portuária) e Gerson Zanetti Faucz (Receita Federal),
os Conselheiros da Classe Empresarial Márcio Cunha de Paula (ABTP), Hemerson Costa (ABTRA),
Gilberto Birkhan (SINDOP) e Rivadávia Simão (ABTRA), os conselheiro representante da Classe
dos Trabalhadores Portuários Edenoir Batista (FNP), André Luiz de Oliveira (FNE) e Luiz Antonio
da Costa Chiarelli (FNE), e os seguintes convidados: Maricy Meira da Rocha (APPA), Fernando
Russo (APPA), Pedro Pisaco Cordeiro (APPA), Guilherme Luis G. de Souza (APPA), Roger Michel
R. G. de Oliveira (APPA), Chudson Honorato Bezerra (APPA), Rubens Camargo Penteado (APPA),
Dirceu Correa Sobrinho (Porto Ponta do Félix), Samantha C. de Albuquerque (EPL) e Leandro
Rodrigues e Silva (EPL). 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 29ª Reunião Ordinária deste Conselho. ITEM II) Após submetida à análise dos
Conselheiros, foi aprovada em seu teor integral a ata da 28ª Reunião Ordinária do CAP-AntoninaPR, realizada em 13 de abril de 2022. ITEM III) Tomou posse, na qualidade de Representante
TITULAR da classe empresarial, com indicação da Associação Brasileira dos Terminais Portuários
– ABTP, o Sr. MÁRCIO CUNHA DE PAULA, designado pela Portaria nº 399 de 11 de abril de 2022
do Ministério da Infraestrutura, publicada no Diário Oficial da União nº 91 de 16 de maio de 2022,
por um período de 02 anos; ITEM IV) Não houve correspondência enviada para esta secretaria a
ser comunicada. ITEM V) O Presidente do CAP informou que as reuniões continuarão em formato
híbrido, tendo em vista a participação presencial dos membros que residem em Antonina e a
participação por videoconferência dos Conselheiros localizados em outros municípios. Informou
que, em função de obras de melhoria nas instalações do edifício da sede da APPA de Antonina, é
possível que a reunião do próximo mês seja realizada nas instalações da APPA em Paranaguá. Fez
introdução atinente a pauta desta reunião que discute: a) Apresentação – Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento Portuário (PDZ); b) Relatório mensal – Terminal Portuário Ponta
do Félix - TPPF; c) Reuniões do CONSAD. ORDEM DO DIA – ITEM VI) Apresentação – Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento Portuário (PDZ). O Sr. Fernando Russo, Coordenador de
Fiscalização de Arrendamentos da APPA realizou introdução informando que a SNPTA –
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Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários comunicou à APPA que a última versão
do PDZ da APPA, do ano de 2018 estava desatualizada e necessitava de atualização, então a APPA
contratou a Empresa de Planejamento e Logísitica – EPL para a elaboração deste instrumento de
planejamento. A APPA então criou um grupo de trabalho multissetorial através da portaria 0442021 para subsidiar a EPL no desenvolvimento deste planejamento. Em seguida o sr. Leandro
Rodrigues e Silva, Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento Logístico da EPL, introduziu que a EPL
desenvolve o PNL, Plano Nacional de Logística e os Planos Setoriais de Transporte Terrestre, o
Plano Setorial Hidroviário e o Plano Setorial Portuário, bem como a participação da EPL no
desenvolvimento dos Planos Mestres, inclusive dos Portos de Paranaguá e Antonina. Apresentou
a Sra. Samantha C. de Albuquerque, da EPL que de início à apresentação do PDZ de Antonina, falou
sobre a Portaria 61, que define os instrumentos de planejamento do setor portuário e os
procedimentos para sua alteração e alteração periódica, e o PDZ e os Anexos I, II e III, sendo que
o Anexo I trata dos itens (tópicos) a serem apresentados na proposta de texto do Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento, o Anexo II onde estão as Camadas de feições da base de dados
Georreferenciada do PDZ e o Anexo III que consiste dos checklists dos itens dos Anexos I e II. Em
seguida apresentou slide com a Itemização do Anexo I da Portaria nº 61, Informações Gerais,
Zoneamento, Instalações Acessórias do Porto, Relação Sintética dos Processos e Sistemas de Apoio
Operacional Relativos ao Tráfego, Licenciamento Ambiental, ISPS Code, Vias de Circulação do
Porto, Acessos Terrestres, Acessos Aquaviários, Interferências do Plano Diretor Urbano dos
Municípios na Área do Porto Organizado e o Plano de Ação e Investimentos. Em seguida
apresentou as alterações estabelecidas pela Portaria 61, iniciando pela parte de Informações
Gerais nos aspectos de Localização, Marcos Legais, Delimitação do Porto Organizado e Estrutura
Administrativa e de Gestão, Na parte de Zoneamento a Modificação da Nomenclatura Adotada, as
alterações na parte das Instalações Acessórias do Porto, na parte da Relação Sintética dos
Processos e Sistemas de Apoio Operacional relativos ao tráfego, na parte de Licenciamento
Ambiental, na parte de vias de circulação rodoviária do porto, os Acessos Terrestres, Acessos
Aquaviários no que tange ao canal de Acesso, Bacia de Evolução, Áreas de Fundeio e Hidrovias, e
na parte de Plano de Ação e Investimentos. Passou então a apresentar a Área Afeta às Operações
Portuárias que trata-se da área ANT 01, atualmente arrendada ao Porto Ponta do Félix com perfil
de carga multipropósito. Em seguida apresentou slide com as Áreas e Instalações não afetas às
Operações Portuárias, área ANOP 01, compreendida pela área do Barão de Teffé, que vem sendo
utilizada atualmente como área de apoio logístico como estacionamento de caminhões que
acessam ao Porto de Antonina, que em breve será dividida em 2 áreas, uma para revitalização,
outra para apoio logístico. Passou então ao Plano de Ações e Investimentos, destacando o Fomento
à Inclusão de Obras de Melhorias do Acesso Ferroviário na Renovação dos Contratos de
Concessão, com o objetivo de promover intervenções que melhorem as operações ferroviárias do
acesso ao Complexo Portuário, destacou o Monitoramento do perfil de navios restringidos no
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acesso ao canal Aquaviário, com o objetivo de monitorar o crescimento do perfil da frota que
acessa o canal, podendo criar medidas para evitar o déficit de capacidade no canal de acesso do
complexo portuário de Paranaguá e Antonina. Na Gestão Portuária, destacou a Estruturação de
Governança para um Modelo Voltado para Resultados e melhoria contínua, Melhorias da
Tecnologia da Informação e Segurança com o objetivo de mitigar as vulnerabilidades relacionadas
à segurança patrimonial e aprimorar o gerenciamento operacional e administrativo. Na parte de
Meio Ambiente, destacou a adequação das instalações portuárias do complexo à legislação
ambiental, a promoção da certificação ambiental do Porto de Antonina, e implantação de projeto
estratégico de hidrogênio verde nos portos de Paranaguá e Antonina. Concluiu a apresentação
com a relação Porto-Cidade, destacou a realização e acompanhamento de iniciativas
socioambientais com as comunidades do entorno portuário com o objetivo de dar continuidade,
realizar e acompanhar o andamento de iniciativas e ações que qualifiquem a relação
socioambiental dos Portos com as populações do seu entorno, tanto urbanas quanto com as
comunidades tradicionais da região. Em seguida, apresentou ao Conselho o corpo do PDZ do Porto
de Antonina fornecendo um panorama geral do documento, dando um destaque para os acessos
terrestres ao Porto de Antonina. ITEM VII) Relatório mensal – Porto Ponta do Félix - TPPF.
Este tema será apresentado de forma cumulativa na próxima reunião ordinária deste Conselho,
em decorrência da ausência justificada do relator. Item VIII) Reuniões do CONSAD. Este tema
será apresentado de forma cumulativa na próxima reunião ordinária deste Conselho em
decorrência da ausência justificada do relator. Item IX) Assuntos Gerais. I) O Conselheiro José
Alves de Souza informou que a Comissão de Assuntos Portuários da Câmara Municipal de
Antonina protocolou uma Moção de Apoio à iniciativa do Porto Ponta do Félix em construir um
armazém na área do Barão de Teffé. Também falou sobre a retomada das tratativas relacionadas
à Rodovia dos Portos. Encerramento: Sem mais manifestações, 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.

