CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP
PORTOS DE NATAL E AREIA BRANCA
ATA DA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA:

20 de março de 2009, às 09h00 horas.

LOCAL:

Sede da CODERN, Natal - RN

QUORUM:

Registrado em lista de presença (arquivada em pasta própria).

1.0 EXPEDIENTE:
1.0 Abertura: – O Conselheiro Rivaldo Pinheiro Dantas, deu posse ao novo representante do
Bloco do Poder Público (Representante do Governo Federal) Sr. Ricardo Tadeu Gonzaga de
Campos, nomeado através da portaria da Secretária Especial de Portos de 26 de fevereiro de
2.009 publicada do Diário Oficial da União – IN. De 27 de fevereiro de 2.009, para um mandato
de dois anos. Após ter assinado o devido Termo de Posse, O Conselheiro Ricardo Tadeu
Campos, elogiou o trabalho desenvolvido a frente do Conselho da Autoridade Portuária – CAP,
pelo Sr. Rivaldo Pinheiro Dantas. Agradecendo as palavras de elogio, e após os aplausos de
todos os Srs. Conselheiros Presentes, pediu para se retirar da sessão o Ex- Conselheiro, Sr.
Rivaldo Pinheiro Dantas.
1.1 Feita a leitura da Ata n° 160ª, com sua aprovação unânime.
1.2 Informações do componente do CONSAD, indicado pelo CAP
O conselheiro Manuel, Alves representante do Bloco dos demais Trabalhadores Portuários
informou a todos os membros presentes que a última reunião do CONSAD foi centrada na aprovação
do relatório da diretoria e do balanço do exercício de 2.008. De acordo com o parecer dos auditores
independentes, o balanço do ano 2.008 já demonstra em seus resultados e demonstrações
contábeis, números bastante positivos em relação ao ano de 2.007, e os passivos apresentados em
exercícios anteriores vem sofrendo reduções expressivas. Destacou o bom trabalho executado pela
empresa de auditoria contratada que demonstrou elevada capacidade e notoriedade de
conhecimentos no seu setor.

1.3 - Informações sobre os Portos de Natal e Areia Branca –
O Conselheiro Hanna Safieh representante da Administração do Porto, fez uma breve
explanação sobre as obras em andamento no porto de Natal e de Areia Branca a) O plano de
Combate a Incêndio, encontra-se em fase de conclusão e de implantação. b) O porto de Natal
estará dotado de geração própria de energia em torno de 3.500 Kva, com a instalação de grupos
geradores adquiridos, capacitando o porto de condições de infra-estrutura suficientes para o
escoamento de containers, em especial com cargas frigorificadas para exportação, mostrando
desta maneira a grande capacidade empreendedora da atual administração. c) Informou aos Srs.
Conselheiros participantes da reunião, que o presidente da Cooperativa dos Exportadores de
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Frutas de Mossoró, em recente reunião com a diretoria da CODERN, manifestou seu interesse
em exportar grande parte da safra de frutas colhidas no Estado do Rio Grande do Norte, pelo
porto de Natal, a partir de junho de 2.009 tendo em vista a melhoria nas condições operacionais
ocorridas no porto de Natal que estão havendo. d) Informou que a dragagem do porto de Natal,
esta compreendida no PAC e deverá ser iniciada neste ano.
O conselheiro José Rufino representante do Estado informou que o governo do Estado esta
estudando medidas viáveis para a aplicabilidade da lei Kandir, favorecendo desta maneira a
Exportação via porto de Natal, já que esta operação, hoje vem sendo comprometida, por não
existir uma lei especifica para a compensação do ICMS (Imposto de Circulação de mercadorias e
Serviços), para os exportadores que utilizam o porto de Natal, para as suas exportações. Informa,
ainda o Conselheiro, que estará sendo assinado, ainda no mês de Março deste ano, convenio
entre o Governo do Estado e o Ministério dos Transportes, para o inicio de estudos técnicos,
visando a construção de uma linha férrea que ligue Mossoró a Natal, em um trajeto mais
otimizado.
Solicita o Conselheiro Antonio Andrade representante do bloco dos Trabalhadores Portuários,
que seja solucionado a questão da comunidade do Maruim, sendo o Diretor Presidente da
CODERN informado pelo CAP, de que a permanência daquela comunidade prejudica as
operações do Porto, principalmente a viabilização da tão necessária linha de cabotagem.
Dra. Diana Motta, Secretária de Habitação de Natal e o Dr. Melquiseque Medeiros do
Ministério das Cidades do Governo Federal, compareceram a reunião na qualidade de
convidados do Conselheiro Hanna, e informaram que a Prefeitura de Natal, este buscando uma
solução em caráter de urgência para a remoção das famílias que hoje habitam a comunidade do
Maruim. Tendo visitado, os técnicos, a área da comunidade, ficaram sensibilizados com a atual
condição de moradia, daqueles moradores, necessitando serem relocados para outra área.
Adiantaram que em um espaço de tempo muito curto, estarão apresentando a CODERN, um
estudo com o devido cronograma para a remoção daquela comunidade.
1.4 – INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO CAP PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSAD –

Foram aprovados por unanimidade, de todos os conselheiros Presentes a reunião, os nomes
dos dois membros indicados pelas suas respectivas Associações do Sr. Leopoldo Rosado,
Indicado pela ABERSAL e do Sr. Manuel Alves Neto indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores
nos serviços Portuários do Estado do Rio Grande do Norte. Para serem reconduzidos como
Conselheiros do CONSAD, indicados pelo CAP.

2.0 - ORDEM DO DIA
2.1 - Aprovada a programação de navios e a Estatística Portuária. Foi solicitado que seja incluído
para a próxima reunião ordinária do CAP, nas informações da Estatistica Portuária seja incluída a
movimentação de containers do Porto de Natal.
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2.2 Encerramento dos Trabalhos e programação da próxima reunião
Encerrado os trabalhos, ficou confirmada a próxima reunião para o dia 17 de abril de 2.009,
conforme o calendário das reuniões ordinárias.

Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos
Presidente

HANNA YOUSEF EMILE SAFIEH
Conselheiro Titular

MARCELO LUIZ PRAXEDES DA SILVA
Conselheiro Titular

MANOEL ALVES NETO
Conselheiro Titular

GILSON RAMALHO DE ALMEIDA RODRIGUES
Conselheiro Titular

DIVALDO RIBEIRO DE SOUZA
Conselheiro Titular

ANTONIO ANDRADE DE SOUZA
Conselheiro Titular

MARCELO LUIZ MOTTA VEIGA
Conselheiro Titular

LENILTON FONSECA CALDAS
Conselheiro Titular

ALCIDES FIGUEIREDO MITIDIERI
Conselheiro Titular

CRISTIAN ALFREDO BERNALES PENSA
Conselheiro Titular

RUBENS DE SIQUEIRA JUNIOR
Conselheiro Titular

ALBERTO AVELINO DE ALMEIDA
Conselheiro Suplente

FRANCISCO BATISTA DE MORAIS
Conselheiro Suplente

ALBERTO AVELINO DE ALMEIDA
Conselheiro Suplente

MARCIO GOMES ALBUQUERQUE
Conselheiro Suplente

AIRTON PAULO TORRES
Conselheiro Suplente

GEORGE STANLEY FERREIRA PRYOR
Conselheiro Suplente

SILVANO BARBOSA BEZERRA ANTAS
Conselheiro Suplente
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FRANCISCO BATISTA DE MORAIS
Conselheiro Suplente

RUBENS DE SIQUEIRA JUNIOR
Conselheiro Suplente.

JOSÉ RUFINO JÚNIOR
Conselheiro Suplente

RICARDO AMAURY VASCONCELOS
Secretario Executivo.
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