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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI

                             ATA DA REUNIÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2018

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2018 (dois mil e
dezoito),  às  09:00  horas,  na  Sede  da  Empresa  Maranhense  de
Administração Portuária  –  EMAP,  situada no Porto  do Itaqui,  em São
Luís/MA,  realizou-se  a  Reunião  Ordinária  do  Conselho  de  Autoridade
Portuária do Porto do CAP/Itaqui relativa aos meses de dezembro/2017 e
janeiro/2018, iniciados os trabalhos e verificado o “quórum” foi aberta a
Reunião,  o  Conselheiro  José  Antônio  Alves  Magalhães,  informou  ao
Colegiado que presidiria esta reunião em substituição ao Presidente do
CAP/Itaqui,  Senhor  Ogarito  Borgias  Linhares,  que  não  conseguiu
embarcar de Brasília para São Luís a tempo de  presidir esta reunião,
agradecendo aos demais Conselheiros e convidados pela presença de
todos. Em prosseguimento o Presidente substituto do CAP deu início aos
itens da pauta da reunião: I – Discussão sobre a CBMAE – Camara de
Negociação  e  Arbitragem  da  ACM  para  dirimir  conflitos.   O
Presidente  passou  a  palavra  ao  Assessor  Jurídico  da  Associação
Comercial do Estado do Maranhão – Senhor Ivaldo Prado para fazer a
apresentação  sobre  o  trabalho  da  Câmara  Brasileira  de  Mediação  e
Arbitragem Empresarial (CBMAE), órgão da CACB, que foi criado no ano
de mil  novecentos  e  noventa  e  sete  através  de  uma parceria  com o
Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  (BID)  e  Sebrae  para  a
disseminação dos Métodos Extrajudiciais de Solução de Controvérsias
(MESCs). Os MESCs são procedimentos que visam a busca da melhor
solução  de  maneira  rápida,  sigilosa  e  segura,  na  qual  as  partes  se
envolvem  na  construção  da  decisão.  A  CBMAE  trabalha  com  a
conciliação, mediação e arbitragem, não possuindo fins lucrativos e têm
como objetivo proporcionar a solução extrajudicial de litígios. As câmaras
da rede CBMAE encontram-se instaladas em associações comerciais e
empresariais,  atuam  prioritariamente  em  prol  do  desenvolvimento  do
ambiente de negócios para as empresas. Foi esclarecido que a CBMAE
também trabalha  na  solução  de  conflitos  trabalhistas,  favorecendo  as
negociações  entre  os  atores  patronais  e  os  trabalhadores  mediante
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conciliações e acordos que com o recente advento da reforma da CLT
ganharam uma relevante importância nas relações trabalhistas. Podendo
a  CBMAE  ser  usada,  por  exemplo,  nas  negociações  relativas  às
convenções coletivas de trabalho e solução de litígios dos sindicatos dos
trabalhadores  avulsos  do  OGMO/Itaqui.  Concluída  a  apresentação  o
Presidente  substituto  do  CAP/Itaqui,  parabenizou  e  agradeceu  o
Palestrante pela brilhante exposição, passando para o item seguinte da
pauta  da  reunião.   III  –  Indicadores  Operacionais  –  mês  de
Dezembro/2017. O Conselheiro José Antônio Alves Magalhães - Diretor
de Operações  da EMAP, que presidiu  esta  reunião,  fez  apresentação
abordou os seguintes tópicos: Movimentação de Cargas, Movimentação
de  Granel  Líquido,  Movimentação  de  Cargas  -  Granel  Sólido,
Movimentação  de  Cargas  -  Carga  Geral,  Demonstrativo  de  Cargas
Movimentadas,  Quantidade  de  Navios  x  Taxa  de  Ocupação  x  Total
Movimentado por Berço de Acostagem e Parâmetros de Produtividade no
Porto Organizado do Itaqui,  relativamente ao mês de Dezembro/2017.
Foram abordadas as demandas e perspectivas de crescimento do Porto
do  Itaqui,  dentre  as  quais  a  de  movimentação  e  armazenagem  de
celulose, ocasião em que o Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos
chamou  atenção  para  a  necessidade  primordial  de  andamento  do
processo  licitatório  de  arrendamento  do  Terminal  de  Celulose
denominado IQI -18, lançado pela ANTAQ, com a promessa de que seria
concluído ainda no ano de dois mil e dezessete, e  até hoje ainda não
teve lançado o edital de licitação, o que retarda o desenvolvimento do
Porto  do  Itaqui,  considerando  que  existem  investidores  privados
interessados e dispostos em executar esse importante empreendimento,
que  além  de  implantar  um  terminal  próprio  para   armazenagem  de
celulose, expandirá o cais de atracação de navios com a construção do
Berço  99  no  Porto  do  Itaqui.  O  Conselheiro  José  Antônio  Alves
Magalhães  ressaltou  que  a  licitação  de  arrendamento  do  terminal  de
celulose é um empreendimento que integra o Programa de Parceria de
Investimentos – PPI do Governo Federal,  e está a cargo do Ministério
dos Transportes e ANTAQ, e que a  EMAP dentro de suas possibilidades
tem  realizado  diligências  junto  a  esses  órgãos  buscando  viabilizar  a
realização dessa licitação com a maior brevidade possível. Concluída a
apresentação foram feitos outros questionamentos, os quais foram todos
debatidos e prontamente  respondidos  pelo  expositor.  III  –  Posse dos
Conselheiros:  Elmar  Fernandes  Nascimento  (Titular)  e  Cláudio
Roberto  Caetano (Suplente),  Representantes do Poder  Público.  O
Presidente  empossou  os  referidos  Conselheiros,  enfatizando  a



importância da participação dos mesmos nas reuniões mensais, falando
em seguida da satisfação em tê-los como membros deste Colegiado e
que  espera  contar  com  a  colaboração  dos  Conselheiros  recém
empossados  nas ações relacionadas ao Porto  do Itaqui  apresentadas
nas reuniões deste Conselho. Cumprida integralmente a Ordem do Dia e
não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a reunião. 

José Antônio Alves Magalhães
Representante do Presidente  do CAP/Itaqui

Neci Oliveira
Secretária Executiva do CAP/Itaqui


