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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP 

DO PORTO DE FORTALEZA – 2021 

 

DATA E HORA: 12/07/2021 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; Luciana Mendes Lobo, 

representante da Prefeitura Municipal de Fortaleza; Eduardo César Bellaguarda, 

representante da ABTP; Eduardo Gustavo Martini Rodriguez, Diretor de Gestão Portuária 

da CDC; Rinaldo Lira, Coordenador de Gestão e Negócios 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 4ª reunião ordinária do Conselho de Autoridade 

Portuária.  

 

II. Aprovação da ata da 3ª reunião ordinária do CAP em 2021: 

 

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

unanimidade.  

 

ORDEM DO DIA 

 

 

III. Terminal Pesqueiro de Camocim - Relatora: Mayhara Chaves – Presidente da 

Companhia Docas do Ceará. 

 

A Diretora Presidente da CDC, Sra. Mayhara Chaves, inicialmente, esclareceu que 

excepcionalmente, o Sr, Mario Jorge, Diretor Comercial da CDC, não participaria da reunião, 

ficando os itens de sua relatoria sob a responsabilidade da presidente.   

 

Em continuidade, a Presidente informou que o processo de elaboração de Edital e 

Parecer Jurídico referentes ao Terminal Pesqueiro de Camocim, está sendo finalizado, com 

expectativa de publicação do Edital no Diário Oficial da União no dia 13/08/2021 e realização do 

certame em meados de setembro de 2021. 

 

O Conselho continuará acompanhando a questão. 

 

IV. Relatório da movimentação de cargas de maio e junho de 2021 no Porto de 

Fortaleza. Relator: Mário Jorge Cavalcanti Moreira – Representante da 

Autoridade Portuária. 
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A Diretora Presidente da CDC, Sra. Mayhara Chaves, passou a palavra ao Coordenador 

de Gestão e Negócios da CDC, Sr. Rinaldo Lira, para que procedesse a apresentação do relatório 

de movimentação de cargas, ele informou que em comparação com o ano anterior, a 

movimentação de carga total no período acumulado de janeiro a junho, teve resultado positivo de 

1,38%, no granel sólido houve redução de 4,9% e no granel líquido observou-se variação de -

0,1%. A Diretora Presidente da CDC, Sra. Mayhara Chaves, complementou discorrendo 

detalhadamente sobre todos pontos expostos no relatório gerencial da CDC apresentado na 

reunião. 

 

 

O Conselho continuará acompanhando a questão.   

 

V. Atualização sobre a operacionalização do Terminal Marítimo de Passageiros. 

Relator: Mário Jorge Cavalcanti Moreira – Representante da Autoridade 

Portuária. 

 

A Diretora Presidente da CDC, Sra. Mayhara Chaves, informou que em reunião com o 

Ministro da Infraestrutura a orientação recebida foi de que se devia aguardar a retomada dos 

navios de cruzeiros. A Presidente informou ainda que, enquanto as operações com cruzeiros não 

são retomadas, está realizando serviços de manutenção na infraestrutura do TMP e que, tão logo o 

Governo do Estado e a Prefeitura Municipal liberem, serão retomas as realizações de eventos no 

local. 

 

O Conselho continuará acompanhando a questão. 

 

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

Terminais MUC01, MUC59 e Terminal Pesqueiro de Camocim. Relator: Mário 

Jorge Cavalcanti Moreira – Representante da Autoridade Portuária. 

 

A Diretora Presidente da CDC, Sra. Mayhara Chaves informou que, quanto ao MUC01 

o leilão está marcado para ocorrer no dia 13/08/2021, em ralação ao MUC59, informou que foi 

qualificado na PPI e que agora segue para continuidade dos trabalhos com expectativa de que 

até janeiro de 2022 seja realizado o leilão. 

 

O Conselho continuará acompanhando a questão.  

 

VII. 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. 
 

A Diretora Presidente da CDC, Sra. Mayhara Chaves, informou que a situação 

permanece a mesma já tratada nas reuniões anteriores. A Presidente reiterou o posicionamento 

favorável n sentido de manter atividades de tancagem também no Mucuripe, o que na sua 

visão, reduziria os custos e riscos com transportes de combustíveis no Estado. 

 

O Conselho continuará acompanhando a questão.  
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VIII. Atualização sobre o problema do tráfego de caminhões no entorno das 

distribuidoras. Relator: Mário Jorge Cavalcanti Moreira – Representante da 

Autoridade Portuária. 

 

A Diretora Presidente da CDC, Sra. Mayhara Chaves, informou que recebeu visita dos 

Secretários de Turismo de Fortaleza e da Regional que atende o bairro do Mucuripe. Na 

oocasião pediram ações efetivas da AMC referentes ao estacionamento irregular de veículos no 

entorno no Porto. Em razão da problemática, a Presidente reiterou a importância da criação de 

um pátio de triagem para solucionar a situação. 

 

O Conselho continuará acompanhando a questão.  

 

 

IX. 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 Diretor de Gestão Portuária da CDC, Sr. Eduardo Martini, informou que o processo 

licitatório referente a manutenção da balança rodoferroviária. Com relação a automação da 

balança, ele informou que a equipe de desenvolvimento está trabalhando na reintegração do 

sistema do equipamento e o Sistema Operacional da CDC- SISPORT, a previsão é de que em 

novembro a situação seja completamente solucionada. 

 

O Conselho continuará acompanhando a questão. 

 

X. 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 Diretor de Gestão Portuária da CDC, Sr. Eduardo Martini, informou que o OGMO 

indicou seis profissionais para serem treinados, porém, somente um deles compareceu para 

receber o treinamento. O representante do Sindicato das Agências de Navegação Marítima e 

dos Operadores Portuários do Estado do Ceará – SINDACE, Sr. Bruno Iughetti, informou que 

comunicará a questão ao Sindicato dos Arrumadores. 

 

O Conselho continuará acompanhando a questão. 

 

 

ASSUNTOS GERAIS: 

 

A Diretora presidente da CDC, Sra. Mayhara Chaves, informou que foram fechados 

os Acordos Coletivos de Trabalho referentes ao ano 2020 que estava em dissidio, e o de 2021 

que já estava em negociação, ela informou que as partes chegaram a um acordo, com destaque 

para o reajuste de salários que será concedido com base no INPC e para o êxito no pleito da 

CDC referente a regularização da escala da Guarda Portuária.  
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O representante do Sindicato das Agências de Navegação Marítima e dos Operadores 

Portuários do Estado do Ceará – SINDACE, Sr. Bruno Iughetti, solicitou que fique registrado o 

pedido do Sindicado dos Arrumadores, de alteração da Convenção Coletiva de Trabalho, para 

incluir a faina de plugar e desplugar container reefer. O entendimento do SINDACE é de que 

tal atividade não se enquadra no rol de movimentação de cargas, o representante recomendou 

que seja feito um ACT entre a Companhia Docas do Ceará e o Sindicato dos Arrumadores.    

 

  

  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, 12 de julho 2021. 

 

EDUARDO ROCHA PRAÇA 

Presidente do CAP 

 

 
MAYHARA M. PEREIRA CHAVES 

Conselheira 
 

 

FRANCISCO JOSÉ TELES DE SANTANA                              

Conselheiro 

 

 

 

     

FRANCISCO JOSÉ LIMA MATOS 

Conselheiro 

 

 

  JOSE RIBAMAR DOS SANTOS FILHO 

  Conselheiro                                                                 

            

 

LEOPOLDO ARAÚJO BERTINI 

 Conselheiro 

 

 

 

LEONICE COSTA LIMA 

Secretária 

 


