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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP 

DO PORTO DE FORTALEZA – 2021 

 

DATA E HORA: 07/05/2021 às 8h30min 

LOCAL: Presencial e por videoconferência, através do sistema Microsoft Teams. 

CONVIDADOS: Roni Perez De Melo, representante da ANTAQ; Bruno Iughetti, 

representante do Sindicato dos Operadores Portuários do Porto; Alexandre Pereira Silva, 

representante da Prefeitura Municipal de Fortaleza; Eduardo Gustavo Martini Rodriguez, 

Diretor de Gestão Portuária da CDC. 

 

                    

EXPEDIENTE 

 

I. Verificação do quórum e abertura da reunião: 

 

O Presidente do Conselho de Autoridade Portuária iniciou a reunião dando boas-vindas 

a todos os presentes, declarando instalada a 2ª reunião ordinária do Conselho de Autoridade 

Portuária.  

 

II. Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária do CAP em 2021: 

 

A Ata foi submetida à aprovação do plenário pelo Presidente e aprovada por 

unanimidade.  

 

ORDEM DO DIA 

 

 

III. Relatório da movimentação de cargas do primeiro trimestre de 2021 no Porto de 

Fortaleza. Relator: Mário Jorge Cavalcanti Moreira – Representante da 

Autoridade Portuária. 

 

O Presidente do Conselho, Eduardo Praça, informou que a presidente da CDC Sra. 

Mayhara Chaves, relatora do que seria o primeiro item de pauta, precisou comparecer a uma 

manifestação realizada pelos trabalhadores avulsos do Porto no mesmo horário da reunião do 

CAP, o que culminou na alteração dos itens da Pauta, de modo a tratar inicialmente do assunto 

relativo ao relatório da movimentação de cargas do primeiro trimestre de 2021 no Porto de 

Fortaleza. 

 

O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Comercial da CDC, Sr. Mario 

Jorge, que apresentou o Relatório Gerencial da CDC, com os resultados acumulados até o mês de 

abril. Ele informou que de modo geral a movimentação do Porto no 1º. Quadrimestre de 2021 

ficou no mesmo patamar de 2020. Registrou-se queda na movimentação de granéis líquidos e 

sólidos, em contrapartida, na carga geral houve crescimento de 33%. O Conselho continuará 

acompanhando a questão. 
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IV. Atualização sobre a operacionalização do Terminal Marítimo de Passageiros. 

Relator: Mário Jorge Cavalcanti Moreira – Representante da Autoridade 

Portuária. 

 

O Diretor Comercial da CDC, Sr. Mario Jorge, informou que não houve atualização sobre 

o status do andamento do processo, registrou preocupação com a situação da infraestrutura do 

prédio que em razão da exposição a maresia e a falta de uso encontra-se em condição de 

deterioração.  

O Conselho continuará acompanhando a questão.  

 

V. Informação quanto ao andamento dos trâmites relativos às licitações dos 

Terminais MUC01 e MUC59. Relator: Mário Jorge Cavalcanti Moreira - 

Representante da Autoridade Portuária. 

 

O Diretor Comercial da CDC, Sr. Mario Jorge, informou que o leilão do MUC01 está 

previsto para o final do 1º. Semestre de 2021. Quanto ao MUC59, o Diretor informou que o 

processo está com a ANTAQ que posteriormente o encaminhará para o TCU. 

O Presidente do Conselho, Sr. Eduardo Praça, acrescentou que há perspectiva de que a 

realização do leilão do MUC59 ocorra ainda no ano de 2021, informação que foi confirmada 

também pela Presidente da CDC, Sra. Mayhara Chaves. 

O Conselho continuará acompanhando a questão. 

 

VI. Atualização sobre o processo de transferência do parque de tancagem do porto de 

Fortaleza para o Porto do Pecém – Situação da comissão interportos. Relator:  

Mário Jorge Cavalcanti Moreira – Representante da Autoridade Portuária. 

 

O Diretor Comercial da CDC, Sr. Mario Jorge, informou que com exceção da informação 

de que o Porto do Pecém está realizando a operação conhecida como ship-to-ship, para 

movimentação de granel liquido, não houve nenhuma atualização sobre a questão. 

O Conselho continuará acompanhando a questão.  

 

VII. Atualização sobre o problema do tráfego de caminhões no entorno das 

distribuidoras. Relator: Mário Jorge Cavalcanti Moreira – Representante da 

Autoridade Portuária. 

 

O Diretor Comercial da CDC, Sr. Mario Jorge, informou que não houve nenhuma 

atualização sobre a questão. Acerca do disciplinamento do estacionamento de veículos no entorno 

do Porto, o Sr. Alexandre Pereira, representante da Prefeitura Municipal de Fortaleza, solicitou 

que a CDC formalize a demanda para que ele possa evoluir a questão no âmbito da Prefeitura. 

O Conselho continuará acompanhando a questão.  
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VIII. Terminal Pesqueiro de Camocim - Relatora: Mário Jorge Cavalcanti Moreira – 

Representante da Autoridade Portuária. 

 

O Diretor Comercial da CDC, Sr. Mario Jorge, informou que a equipe técnica da diretoria 

comercial está trabalhando na elaboração do Edital, que posteriormente será submetido para a 

análise da Coordenadoria Jurídica da CDC, com a expectativa de que entre julho e agosto o 

documento esteja pronto para a realização da Licitação. 

IX. Apresentação dos resultados da CDC consolidados no balanço referentes ao ano 

de 2020 – Relatora: Dra. Mayhara Chaves – Presidente da Companhia Docas do 

Ceará. 

 

A Diretora presidente da CDC, Sra. Mayhara Chaves, apresentou um resumo dos 

resultados consolidados no balanço referente ao ano de 2020, informando que houve crescimento 

das receitas bruta e liquida no percentual de 3,60% e 6,30%, respectivamente. Quanto ao 

resultado líquido também houve melhora em relação aos anos anteriores e destacou o 

crescimento do ebitda que foi de 350,31%. Com relação aos custos, houve redução em todas as 

áreas, destacando: (i) Custo operacionais (excluindo pessoal) -20,86%, (ii) Despesas 

administrativas (excluindo pessoal)  -21,60%, (iii) Custos operacionais com pessoal -19,89% e, 

(iv) Despesas Administrativas com Pessoal -4,09%. 

 

 

X. Atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ  do Porto de 

Fortaleza - Relatora: Mayhara Chaves – Presidente da Companhia Docas do 

Ceará. 

 

A Diretora presidente da CDC, Sra. Mayhara Chaves, informou que no final do mês de 

maio o PDZ foi aprovado pela DIREXE, também foi enviado para ciência do CONSAD e dia 

30/04/2021 foi enviado para Brasília, a expectativa, segundo a Secretaria Nacional de Portos e 

Transportes Aquaviários é de aprovar o documento ainda em 2021. 

 

XI. Manutenção da balança rodoferroviária – Relator – Sr. Bruno Iughetti – 

Representante do Sindicato das Agências de Navegação Marítima e dos 

Operadores Portuários do Estado do Ceará – SINDACE.   

 

O conselheiro Bruno Iughetti, representante do Sindicato dos Operadores Portuários do 

Porto – SINDACE, solicitou informações quanto a manutenção da balança rodoferroviária da 

CDC, que não está operando de forma automática, o que gera problemas operacionais, 

principalmente pelo congestionamento de veículos a serem pesados, situação que acarreta 

prejuízos aos operadores. 

Em resposta, o Diretor de Gestão Portuária da CDC, Sr. Eduardo Rodriguez, informou 

que está sendo dada prioridade a solução da questão. A equipe de desenvolvimento está 

trabalhando para restabelecer a integração entre os softwares do sistema operacional da CDC 

que é o SISPORT e o da balança, com previsão de conclusão até o final do mês de maio, não 

havendo intercorrências. A expectativa é de que em junho a balança já estará integrada com o 

SISPORT e o problema esteja resolvido. 
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O Conselho continuará acompanhando a questão.  

 

XII. Treinamento em Serviço TS, para os TPA’S - Relator – Sr. Bruno Iughetti – 

Representante do Sindicato das Agências de Navegação Marítima e dos 

Operadores Portuários do Estado do Ceará - SINDACE   

 
O conselheiro Bruno Iughetti, representante do Sindicato dos Operadores Portuários do 

Porto – SINDACE, solicitou a realização, com urgência, de treinamento para os TPA’S, 

especificamente para os assistentes da função escritório, em razão de atualmente haver apenas 

um TPA operando em turno de seis horas, o que acarreta riscos à operação. 

Em resposta, o Diretor de Gestão Portuária da CDC, Sr. Eduardo Rodriguez, informou 

que já havia sido realizada reunião com o Sindicato dos arrumadores, tendo ficado acordada a 

realização imediata de treinamento para mais três profissionais para a função. No momento a 

CDC aguarda a indicação, pelo sindicato, dos nomes daqueles que devem receber o treinamento. 

O conselheiro Bruno Iughetti, indicou que o ideal seria o treinamento de mais seis 

profissionais, de modo a viabilizar o rodizio entre eles e cobrir eventuais ausências, o Sr. Eduardo 

Rodriguez, informou que a CDC fica a disposição para a realização do treinamento dos 

profissionais que o Sindicato indicar. 

 

O Conselho continuará acompanhando a questão.  

 

ASSUNTOS GERAIS: 

 

A Diretora presidente da CDC, Sra. Mayhara Chaves, informou que a manifestação 

realizada pelos trabalhadores portuários avulsos, se deu de forma pacífica, sem paralisação das 

atividades do Porto. Ela informou que a principal reinvindicação dos trabalhadores é sua inclusão 

na priorização para o recebimento das vacinas contra a covid-19. 

 

O Conselheiro Francisco José de Lima Matos, representante da Associação do Comércio  

Exterior do Brasil – AEB, indagou quanto ao andamento da questão do arquivo morto da CDC, 

a presidente da CDC, Sra. Mayhara Chaves, informou que foi implantado um arquivo 

intermediário para guardar os processos que ainda estão em tramitação na CDC que foram para 

o Sistema Eletrônico de Informações – SEI, ficando ainda pendente de ação o arquivo antigo, 

situado no outro prédio.    

 

 A pedido da Presidente da CDC, Sra. Mayhara Chaves, devidamente autorizado pelo 

Presidente do Conselho, Sr. Eduardo Praça, foi pautada questão referente a problemas 

apresentados nos guindastes em operação na CDC. 

 O assunto foi discorrido pelo Diretor de Gestão Portuária da CDC, Sr. Eduardo 

Rodriguez, que informou que há recorrência de falhas nos dois guindastes MHC, alugados pelos 

operadores portuários. O Diretor ainda informou que os problemas estão afetando as operações, 

razão pela qual, estão sendo adotadas ações por parte da CDC para solicitar aos operadores a 

realização de manutenções nos equipamentos. 

 O conselheiro Bruno Iughetti, representante do Sindicato dos Operadores Portuários do 

Porto – SINDACE, informou que a solicitação será amparada pelos operadores para solucionar 

o problema em pauta. 
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 O conselheiro suplente José Valdeci Alves da Silva, representante Sindicato dos 

Empregados em Empresas de Exploração de Serviços Portuários do Estado do Ceará - 

SINDEPOR, justificou a ausência do conselheiro titular, Carlos Murilo de Azevedo Pires, que 

não pôde compareceu à reunião. Na oportunidade, o conselheiro informou que aderiu ao 

Programa de Demissão Assistida – PDA da CDC, razão pela qual, se despediu do Conselho, 

agradecendo aos demais conselheiros pela sua passagem no colegiado e tecendo votos de 

benções e saúde a todos. 

 O Presidente do Conselho, Sr. Eduardo Praça, agradeceu ao Conselheiro por sua 

participação no conselho. Semelhantemente, a Presidente da CDC, Sra. Mayhara Chaves, em 

nome dos demais diretores e de toda a CDC, agradeceu ao Sr. José Valdeci por todos os anos de 

trabalho dedicados à Companhia Docas. 

  

  ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: 

 

Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, o Presidente deu por 

encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata a que se refere esta Reunião do Conselho de 

Autoridade Portuária que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes e pela 

secretária.  

 

Fortaleza, 07 de maio de 2021. 

 

EDUARDO ROCHA PRAÇA 

Presidente do CAP 

 

 
MAYHARA M. PEREIRA CHAVES 

Conselheira 
 

 

 MÁRIO JORGE CAVALCANTI MOREIRA                              

Conselheiro 

 

 

RICARDO BARILLO CRUZ 

        Conselheiro   

   

 

FRANCISCO JOSÉ LIMA MATOS 

Conselheiro 

 

 

  JOSE RIBAMAR DOS SANTOS FILHO 

  Conselheiro                                                                 

            

 

JOSÉ VALDECI ALVES DA SILVA 

Conselheiro 

 

 

LEONICE COSTA LIMA 

Secretária 

   

 


