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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARN . CAP
Porto de Fortaleza

ATA DA 1a REUNAO ORD|NAR|A - REUNTAO DE TNSTALA9AO
DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA - CAP

DO PORTO DE FORTALEZA

DATA E HORA: 1510412014, ds 08:30 h.
LOCAL: Sala de Reuni6es da CDC
CONVIDADOS: Eduardo Bellaguarda, da Petrobrds/LuBNOR, Jos6 Arnaldo Bezerra de
Menezes e Jos6 Maria de Ara0jo, respectivamente diretores Comercial e Administrativo-
Financeiro da CDC.

EXPEDIENTE

l. Verificagio do quorum e abertura da reuniio
- O Presidente do CAP, Martinho CAndido Velloso dos Santos fez a abertura da

reuniSo, ap6s verificagSo de quorum, saudando a todos os presentes.

ll.Apresentagio e posse dos membros presentes N- Os novos membros titulares e suplentes presentes d reuni6o, se apresentaram e \\.
tomaram posse com a assinatura de seus respectivos termos de posse cujo \f
comparecimento estd consignado mediante as assinaturas nesta ata. I- O Presidente do CAP destaca que os demais membros da Diretoria da CDC
deverSo participar das reuni6es como convidados permanentes. ,

lll. Leitura e distribuigio de documentos recebidos pelo Conselho 
W- Nada a registrar 
A

ORDEM DO DIA

tV. Apresentagio das atribuig6es do CAP, pelo Presidente do Conselho. b
Relator: Martinho Cindido Velloso dos Santos - Conselheiro Titular, i
representante do Governo Federal. \- O Presidente do CAP explanou sobre as novas atribuigoes e compet6ncias do ,',1

Conselho, ap6s a Lei 12.81512013 e do Decreto 8.033t2013, esclarecendo que, a partir M
de agora ele 6 um 6196o consultivo da AdministragSo Portudria, composto por oito ,ll
membros do Poder P0blico, quatro membros da Classe Empresarial e quatro membros ida Classe dos Trabalhadores Portu6rios. Durante sua apresentagio, o Conselheiro
Martinho destacou que, apesar do CAP ter perdido algumas compet6ncias com a nova
lei, na sua opiniSo ganhou mais leveza e capicidade de atuar buscando a ilf
harmonizagdo dos interesses de todos os segmentos vinculados ds atividades 

fportu6rias 
!

V. Apresentagio lnstitucional da Companhia Docas do Cear5, pela V
Administragio Portuiria. Relator: Paulo Andr6 Holanda - Conselheiro \ \
Titular, representante da Administragio do porto.

- O Presidente da CDC, Paulo Holanda iniciou sua apresentagio observando o \;
quorum de praticamente 100% do Colegiado e agradecendo a presenga de todos, em 'X
especial a do Secret6rio Salmitqfilho, enfatizando a relevdncia da participagao nos
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debates pela representagao do Poder P0blico Municipal, visto que este 6 um forum
onde se pode avangar muito no que se refere ds relag6es porto-cidade. A seguir
apresentou os investimentos realizados no Porto de Fortaleza nos 0ltimos a,ior,
iniciando pela obra do Terminal de Passageiros da Praia Mansa, que estard apto para
receber navios de passageiros at6 o m6s de julho, na Copa do Mundo. Outras o'bras
importantes citadas foram: nova pavimentagio do p6tio de armazenagem, instalagao da
nova iluminagdo industrial do porto, da subestagio de energia que vai assegurar o
funcionamento das tomadas frigorificas, sistema de ablstecimento de 69ua,
recuperagSo dos dormentes, recuperagio do cais comercial e pier petroleiro,
investimentos em tecnologia da informagSo, CW Portu6rio, projeto cadeia logistica
inteligente, Porto Sem Papel, Porto 24 Horas, entre outros.

- Durante a apresentag5o, ao falar sobre o projeto cadeia logistica inteligente, o
Presidente Paulo Holanda aproveitou a oportunidade para solicitar oapoio do Secret6rio
Salmito Filho na identificagSo de uma Srea na entrada da cidade que possa servir de
estacionamento de caminh6es para compor o projeto, que visa desafogar o fluxo de
velculos na cidade. Na ocasi6o, o Conselheiro Josino Pontes, representante do Estado
do Cear6, solicitou a palavra para anunciar o inicio da obra de ligagio da Ponte de
Sabiaguaba a CE 040, visando melhorar o acesso ao Porto de Fortaleza, desafogando
as vias urbanas. E completou informando sobre o projeto Plano Diretor Portu6rio, onde
terSo que trabalhar nas tr6s esferas, Federal, Estadual e Municipal, e que o Porto de
Fortaleza 6 um instrumento indispens6vel para o desenvolvimento do Estado e a maior
preocupagio e integrar toda a atividade portudria, trabalhando a relagio entre Peg6m e
Mucuripe, bem como a relagio Porto x Cidade. Ao final lembrou ainda a questao da
retro5rea, referindo-se ao parque de tancagem que nio deverS ser transferido este ano
para o Pec6m.

- Em seguimento, o SecretSrio Salmito Filho ap6s dar parab6ns ao Presidente da
CDC pelo novo terminal de passageiros, demonstrou preocupagio com a seguranga em
torno da 6rea do porto e o Conselheiro Paulo Holanda esclareceu que est6o fazendo
esforgos no sentido de promover parcerias com as autoridades governamentais, Pollcia
Federal e at6 Capitania dos Portos visando mudar o cen6rio de inseguranga no entorno
do porto do Mucuripe. O representante do Municipio tamb6m mostrou preocupag6o com
a atracag6o do primeiro navio de passageiros e acrescentou que se deveria comegar a tt
pensar num trabalho conjunto para tratar dos detalhes finais relacionados a trdnsito, li
pouco espago, demandas com relagio d atracagdo do navio e vdrios problemas que g,
ndo dependem do porto, pois provavelmente o cais n5o estar6 pronto at6 a Copa do ; fr

Mundo. Acrescentou, ainda, que, a m6dio prazo, deve-se fazer estudos sobre quais - ttipos de navios atracario no novo terminal, para reduzir ao minimo a taxa de t
expectativa de erro. Sobre o assunto, o Presidente Paulo Holanda informou que a ll
atracagSo do navio nio poderd ser feita no novo terminal de passageiros devido d V
necessidade de dragagem provocada por um assoreamento ocorrido no local. No 0ltimo /r A

dia 4/abril houve a abertura da licitagio para os servigos de dragagem que fracassou / V\
porque os pregos superaram os oferecidos. O Conselheiro Carlos Maia observou que se' \\deve verificar o que vai ocorrer com os outros navios de carga se os navios de \
passageiros tiverem que atracar nos bergos 4 e 5 do Cais Comercial, pois na data \ ,Z
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Vl. Apresentagao da minuta de Regimento lnterno - Relator: Martinho
Cindido Velloso dos Santos - Conselheiro Titular, representante do
Governo Federal.

- Conforme estabelece o art. 10 da Portaria no 244t2013, o Presidente do Martinho
Santos informou que o Colegiado tem um prazo de 120 dias para aprovar o novo
Regimento lnterno do CAP e, sendo assim, prop6s a criagio de uma comissdo para
fazer a an6lise e propostas relativamente d da minuta eliborada pela SEp, identica
para todos os CAP's do Pais para facilitar a condugSo os trabaihos. A criag6o da
comissSo foi aprovada por unanimidade, com a seguinte composigdo:

Representantes do Poder Priblico:
- Pela Secretaria da Receita Federal: - Silvestre Gomes da Silva Neto (titular)

- Jos6 Jesus Ferreira (suplente)
- Pela Autoridade Marltima: - Comte. Paulo Sergio Silva Santos (titular)

- Jos6 Alexandre de Oliveira Barbosa (suplente)
Representantes da Classe Empresarial:
- Pelos representantes dos operadores portu6rios indicados pelo sindicato dos

operadores portudrios do porto: - Bruno lughetti (titular)
- Merly Godinho Raymond (suplente)

Representa ntes d os Traba I had ores Portudrios :

- Pelos representantes dos trabalhadores portuirios avulsos do porto indicado pela
Federagio Nacional de Estiva - FNE: - Paulo Renato da Silva Regis (titular)

- Ant6nio Candido Oliveira Filho (suplente)
- Na ocasiSo os membros da referida Comissdo elegeram por unanimidade o

Conselheiro Bruno lughetti como relator e a CDC ficou de disponibilizat um enderego
eletr6nico para atender d Comissio e demais membros do Colegiado. A secretaria do
cAP far6 a divulgagSo do novo e-mail para todos os conserheiros.

V!!. Deliberag5o sobre o calendirio de reuni6es para o ano de 2014 -
Relator: Martinho Cindido Velloso dos Santos - Conselheiro Titular,
representante do Governo Federal.

- O Presidente Martinho prop6s o Calenddrio para as reunioes ordin6rias do CAP
at6 o final deste ano, a serem nas seguintes datas: 6/junho, 22tagosto, 17loutubro e
'19/dezembro. A proposigSo foi aprovada por todos os conselheiros.

Vlll. Comunicagio sobre as provid6ncias para a indicagio dos
representantes dos trabalhadores e dos empresirios para os Consethos
de Administragio das Companhias, conforme art. 80 da Portaria SEP/PR
No 24412013, com as redag6es dadas pela Portaria No 2512014 - Relator:
Martinho Cindido Velloso dos Santos Gonselheiro Titular,
representante do Governo Federal. \- O Presidente do CAP informou que os membros da classe empresarial e V

trabalhadora do CAP tem ate 60 dias para indicar seus respectivos representantes no {Conselho de Administragio, as quais ser6o encaminhadas a CDC para verificagio de
natureza legal e, nada havendo a obstar, serS providenciada a formalizagio do ato de_
incorporaga-o oos novos representantes no CONSAD. 
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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARN - CAP
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COMUNICADOS FINAIS DE INTERESSE
- O Conselheiro Paulo Renato R6gis, representante dos Trabalhadores Portudrios
no CAP, solicita a palavra para parabenizar o Presidente Paulo And16 Holanda pela
forma transparente e responsSvel como vem administrando a Companhia Docas e o
mesmo agradece o elogio, informando que a Diretoria da CDC estd com as portas
abertas para receber todos os segmentos envolvidos com o porto de Fortaleza.

- Nada mais havendo a tratar, o Presidente e deu por encerrada a sessio,
agendando a pr6xima reunido para 6/junho pr6ximo. Para constar, eu, Augusta Pinheiro
Se, Secret6ria, lavrei a presente Ata que, lid vai assinada pelos

SANTOS
Presidente
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