
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARA . CAP
Porto de Fortaleza

ATA DA 4A REUNIAO ONOINARIA
DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA - CAP

DO PORTO DE FORTALEZA

DATA E HORA: 1711012014, is 08:30 h.
LOCAL: Sala de Reuni6es da CDC
CONVIDADOS: Eveline de Medeiros Miranda, Gestora da Unidade Administrativa
Regional da ANTAQ de Fortaleza e Eduardo Bellaguarda, da Petrobr6s/Lubnor.
AUSENCIAS JUSTIFIGADA: Bruno lughetti e Paulo Sousa Barbosa, por motivo de
viagem.

EXPEDIENTE

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

reunido, ap6s verificagio de quorum, saudando a todos os presentes.

II. Apresentagio e posse dos membros presentes, a ser consignada
em Ata

- O Presidente do CAP deu posse aos seguintes conselheiros representantes do
Poder Publico: Marcelo Campbell Mauad, pela Autoridade Maritima e Mdrio Jorge
Cavalcanti Moreira, pela Administragio do Porto, conforme portarias nos 303, de
1110912014 e 327 , de 2510912014, ambas do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de
Portos da Presid6ncia da Reptblica.

I. Aprovagio da ata da 3a reuniio do CAP
- A ata foi colocada para aprovagSo do plen6rio, pelo Presidente e aprovada
unanimidade.

por

II. Leitura e distribuigio de documentos recebidos pelo consetho
O Presidente do CAP registra o recebimento de dois expedientes enviados pelo

ex-conselheiro do Conselho de AdministragSo referentes a reclamagio sobre a
indicagSo do CAP para o representante dos trabalhadores no CONSAD. Acrescenta que
sobre o assunto enviou correspondOncia a esta Administragio Portudria para as
providencias cabiveis, cujo tema ja foi superado, mas est6 d disposigSo de todos, para
consulta.
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III. lnformag6es sobre os temas de interesse do CAP tratados pela
comissio loca! do CONAPORTOS - Relator: M6rio Jorge Cavalcanti
Moreira, Conselheiro representante da Administragio do Porto.- O Presidente da CDC, Mdrio Jorge informou que em setembro foi realizada a

reunido da coNAPoRTos, cujos principais assuntos da pauta foram:
- novo projeto das c6maras frigorificas, com vistas a melhorar a

refrigeragSo;
- tratar com a Prefeitura de Fortaleza sobre as obras que est6o sendo

realizadas em frente ao porto, na Av. Vicente de Castro;
- fiscalizagdo quanto ao uso de EPI e limpeza do porto;
- novo sistema SIGEP, que est6 em est6gio final e entrarS em operagSo

em janeiro12015;
- alfandegamento, onde precisard da ajuda de todos que participam e

solicita a paci6ncia dos operadores portu6rios porque mudanga sempre
gera resist6ncia;

- tr6fego de caminh6es no entorno do porto.

uI. Relat6rio Gerencial de Desempenho da Companhia Docas do Cear6.
Relator: M6rio Jorge Cavalcanti Moreira, Conselheiro, representante da
Administragio do Porto

- O Conselheiro do CAP Mdrio Jorge discorreu sobre a movimentagSo operacional
de mercadorias do Porto de Fortaleza, informando o resultado encontrado no m6s
de agosto12014, dando destaque para a movimentagSo anual, que vem aumentando
desde o ano de 2010, quando atingiu cerca de 2,7 milh6es t, at6 agosto 2014, com
3,2 milh6es de toneladas. O principal destaque foi para o granel s6lido, que sozinho
cresceu 16,60/0 e granel llquido, que continua liderando a movimentagSo do Porto de
Fortaleza, representando 55% do total. A unica categoria que regrediu, cerca de -
24o/o, foi a carga geral, situagio ocasionada, sobretudo, pera redugao na
movimentagSo de frutas e cimento.
- Apos a explanagdo sobre o relat6rio, o Presidente da CDC informou que nomeou
uma comissSo para estudar novos indices e novas metas de produtividade para o
ano de 2015, ocasiSo em que ser6o chamados representantes do Sindicato dos
Operadores Portu6rios, operadores de cont6ineres e de gran6is s6lidos e liquidos 7J
para opinarem e se manifestarem sobre a quest6o f X,
Vll. Relat6rio de andamento sobre o trabalho da comissio para examinr, 

"L Nf
opinar sobre a proposta de minuta da revis5o do Regulamento de Exploragio \\Y
do Porto, efit observAncia ao que estabelece a Portaria no 241 de 26 de \]
novembro de 2013 e da Norma de Pr6-Qualificagso de Operadores portu6rios -
Relator: Oswaldo Fontenele, Coordenador da CODGEp da CDC.
- O Presidente Martinho comunica o recebimento, no inicio deste m6s, da minuta
bdsica do Regulamento de ExploragSo do Porto de Fortaleza, que passard para 

^discuss6o da comissSo constitu[da por este Colegiado para assessorar a CDC na l\
sua elaboragdo. Acrescenta que tendo em vista que hd prazo at6 final de novembro \\p
para aprovagSo do referido REP, prop6e que seja feita uma reuniio extraordin6ria \J
para deliberar especificamente sobre o assunto, a qual, ap6s discussio e aprovagdo .l
dos presentes, ficou decidida para ser realipqda no dia 2Slnovembro p. vi(tersa-reira). k Xl[_N, ,o ;, V (

para deliberar especificamente sobre o assunto, a qual, ap6s discussSo e aprovagdo .l
dos presentes, ficou decidida para ser realiEada no dia 2SlnovenEi,5ff,"J:""''"'0"'o'o'0""2'"\\ffi g ['"ry'
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Vlll. Apresentagio sobre a implantagdo das solug6es de acessos
terrestres do Porto de Fortaleza - Relator: Raimundo Josino Pontes, Conselheiro
representante do Estado do Ceari.
- O Conselheiro Josino Pontes informa que tinha preparado uma apresentagio
com o mapa da regiio metropolitana da cidade de Fortaleza com todo o sistema vi6rio,
mas que por questio de incompatibilidade de sistema de informdtica/Tl n5o poderd ser
apresentado. Comunica que dar6 uma vis6o do que existe na Srea e quais sio as ag6es
propostas pelo Governo do Estado e Governo Federal. Tamb6m se reporta ds boas
inteng6es de todos quanto ao assunto, como exemplo a Prefeitura, com o novo plano de
ocupagSo do solo e cadastramento das ag6es previstas e planejadas, mas falta as
partes envolvidas coordenarem e harmonizarem essas atividades. E acrescenta que
recentemente esteve em contato com uma t6cnica do lnstituto de Planejamento de
Fortaleza - IPLANFOR, que o informou que estSo fazendo um levantamento sobre tudo
o que existe relacionado ao sistema vidrio da regiSo metropolitana, mas 6 um trabalho
ainda muito preliminar. A seguir discorreu sobre as obras do sistema viSrio
metropolitano, destacando as vias mais importantes e seu est5gio atual: Anel
Rodovi6rio, BR 116 ate a020, estrada de Sabiaguaba, trecho da Ponte do Rio Coc6,
entroncamento da BR 040.

XI. lnforme sobre a solugio de gestio de trifego rodoviirio para o Porto
de Santos tendo em vista a concepgio de solugSo aniloga adaptada ao Porto de
Fortaleza Relator: Martinho Candido Velloso dos Santos, Conselheiro
representante do Governo Federal.
- O Presidente Martinho fez detalhada explanagio sobre a gestSo de trdfego de
caminh6es na movimentagdo de gran6is, no Porto de Santos, com resultados notdveis
para o problema das filas intermindveis, o que envolveu a participagSo de v6rios 6rg5os,
como o Minist6rios do Transportes, a ANTT, a ANTAQ e a Receita Federal.
Acrescentou que na CDC jd est6 em analise o Projeto Cadeia Logistica Portu6ria
lnteligente do Porto de Fortaleza, que constitui um conjunto de medidas que abrangem,
sem se limitar, a gestio do fluxo de cargas para o porto, com a concepgio conceitual
das solug6es e respectivos prazos para implantagSo definitiva. E indispensdvel que se
busque alternativas envolvendo solug6es coordenadas, pois esta n6o 6 uma agio
exclusiva do porto, mas de toda a comunidade, envolvendo Estado, Municipio,
operadores, os moinhos, Transpetro e distribuidoras. Enquanto a CDC estd com um
pre-projeto em an6lise, para validagSo, pois hd um espago para que se busque uma
medida de cardter preliminar para melhorar o tr6fego em frente ao porto. A comunidade
tem se que mobilizar para que se produza uma solugSo, ainda que provis6ria, similar ao
SGTC de Santos, enquanto o projeto definitivo nio estd finalizado e implantado. Vale
salientar que a solugio definitiva, em exame, vai envolver a instalag6o de "Gates" nas
vias de acesso ao porto, com equipamentos que monitoram o trdfego de caminh6es,
para o porto e para 6reas adequadas de apoio logfstico. O assunto foi vastamente
discutido e o Conselheiro Lima Matos solicitou que se registrasse que para ser
agilizado, deve-se encontrar uma maneira dos governos Estadual e Municipal
considerarem de alta prioridade as 6reas do porto.
- O convidado Eduardo Bellaguarda, da Petrobr6s/Lubnor, palavra para

est6 ficando
de quarenta

dizer que o tr6fego de caminh6es nos arredores do porto de
caotico e a situagSo so tende a piorar, pois a Petr;fSr6s est6 com

v

solicita a
Fortaleza

mais
,
l'r\
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caminh6es de combustivel por dia para atender o d6ficit, Acredita que se precisa achar
uma solugSo para o problema e prop6e que, desde jd seja criada uma agenda de
trabalho envolvendo todos os segmentos interessados. Sobre a questio o Presidente
Mdrio Jorge comunica que no projeto Cadeia Loglstica lnteligente, em andamento, os
caminh6es ir6o ficar numa Srea distante do porto, com infraestrutura de restaurante e
banheiros e ser6 concebida uma nova loglstica para o trinsito dos velculos nas
proximidades do porto. Apos v6rias observag6es, o Presidente da CDC se
comprometeu em formalizar convite para reuni6o a ser realizada no pr6ximo dia
O3/novembro, com a presenga dos conselheiros Lima Matos, representando os
moinhos, Carlos Maia, as transportadoras de contOineres, Eduardo Bellaguarda, a
Petrobr6s e Eduardo Flexa, a Galvani, e respectivos representantes do Sindicato dos
Distribuidores de Cargas do Cear6 e Distribuidoras de Combustiveis, com vistas a se
buscar uma solug6o. Ficou decidido, ainda, que o assunto entrard como segundo item
da pauta da reuniSo extraordin6ria do CAP agendada para o dia 2Slnovembro vindouro.

X. lnforme sobre o desenvolvimento das obras no Porto de Fortateza -
Relator: Mirio Jorge Cavalcanti Moreira, representante titular da Administragio
do Porto.
- O Presidente da CDC explanou sobre as principais obras em andamento no
Porto de Fortaleza:

- Terminal de Passageiros - estS com 98,4% de execugdo, faltando finalizar
pequenas soldagens no teto, pintar as partes soldadas, instalar o painel de
vidro e o forro do piso superior. Obra dever6 estar pronta at6 o final de
novembro pr6ximo;

- Dragagem - edital deverS ser langado pela SEP ainda no m€s de novembro;
estS dando andamento ao EVTE Estudo de Viabilidade T6cnica e
Econ6mica da dragagem;

- PavimentagSo do porto - obra estd sendo reiniciada em frente ao A-5, com
previsSo de conclusio para fevereiro/2O16;

- Assinatura de termo de ajuste conjunto com a Wilson Sons, para conserto de
trecho do pier petroleiro, danificado por batida de rebocador daquela
empresa;

- Protegio do molhe - dia 29loutubro terd reuniSo no INPH, no Rio de janeiro,
para tratar do projeto de construgSo do espigSo e aumento do molhe
vistas a reduzir o "swell".

GOMUNICADOS FINAIS DE INTERESSE
- Em seguimento d reuni6o, a palavra foi passada ao Conselheiro Paulo Renato,
representante dos trabalhadores no porto pela FederagSo Nacional dos Estivadores,
que opina que deveria haver um encontro, a nlvel nacional, para tratar acerca das
atribuig6es do CAP, fazendo com que ele volte a ter um cardter deliberativo, uma vez
que este 6 o 0nico meio dos trabalhadores e operadores, enfim, toda a comunidade
portudria, discutirem os assuntos e problemas relacionados ao porto. O Presidente
Martinho acrescenta que existem muitas entidades que defendem uma posigio de
maior poder neste Conselho, mas at6 que o assunto seja discutido ele continuar6 a ser
um orgio de assessoramento.
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- O Conselheiro Paulo Renato aproveitou a oportunidade para convidar a todos
para participar do Dia do Estivador, amanh6, dia 18/outubro onde ser6 feita uma
homenagem d Estiva no Pavilhdo do Estivador.

- Antes de encerrar a reuniSo o Presidente do CAP parabeniza o Conselheiro
M6rio Jorge pela assungSo d Presid6ncia da Companhia Docas do Cear6, em nome de
todo o Colegiado, desejando muito sucesso na miss6o.

- Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a sessdo,
agendando a pr6xima reuniSo extraordinSria para 2Slnovembro pr6ximo. Para
constar, eu, Augusta Pinheiro S5, Ata, que, lida e aprovada
vai assinada pelos
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