CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP
PORTOS DE NATAL E AREIA BRANCA
ATA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA, LAVRADA SOB A FORMA DE
SUMÁRIO.

DATA E HORA:

19 de junho 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: – Aberto a sessão de número 164. Dado posse aos conselheiros,
Representantes do Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins; Sr. Sergio
Roberto de Medeiros; Arimar França Filho, e Francisco Vieira da Costa..
1.1 Feita a leitura da Ata n° 163ª, com sua aprovação.
1.2 Informações do componente do CONSAD, indicado pelo CAP
A convite do Sr. Presidente do CAP, representando a CODERN, o seu Diretor
Presidente, Dr. Emerson Fernandes Daniel Junior informou a todos os membros
presentes a reunião, que na última reunião do Conselho de Administração, CONSAD,
realizada no dia 29 de maio de 2.009 foram apresentados os indicativos relativos ao
Porto de Nata e ao Terminal Salineiro de Areia Branca, não tendo havido nenhuma
manifestação contraria aos mesmos. Foi discutido e indagado pelos senhores
Conselheiros Membros do CONSAD, se a crise financeira mundial de alguma maneira
afetou a movimentação de cargas do porto, tendo sido explicado aos membros
conselheiros que o porto, até a presente data, não tinha sofrido os reflexos desta crise.
1.3 - Informações sobre os Portos de Natal e Areia Branca –
O representante titular do Bloco dos Operadores Portuários, Representante do Porto
de Natal Sr. Hanna Yousef Emile Safieh informou aos membros do CAP da audiência
Pública da Câmara dos Vereadores de Natal, que aconteceu no dia 27 de maio de
2.009 tendo como tema, o Porto de Natal. Nesta audiência ficou evidenciado a
preocupação de todos os que ali estiveram presentes com a necessidade de remoção
da comunidade do Maruim, sendo de vital importância esta, área para expansão do
Porto de Natal, num total de 15.000 m2. Foi informado a todos os membros presentes
que a prefeitura instalou um escritório na área interna do Porto, com a finalidade de
cadastrar as famílias moradoras daquela comunidade, agendando visitas, destas
famílias as novas áreas onde serão realocadas as residências que hoje ocupam a
Comunidade do Maruim. Dr. Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos Presidente do CAP,
manifestou sua preocupação com a questão da titularidade da área da comunidade do
Maruim após a sua remoção. Foi informado pelo representante titular do Bloco dos
Operadores Portuários, Representante do Porto de Natal Sr. Hanna Yousef Emile
Safieh que o Porto de Natal já dispõe de um projeto pronto para a ocupação da área, e
que irá encaminhar a Secretária Especial de Portos tão logo receba a área da
prefeitura, Informou também, que nesta audiência Pública, foi apresentada a sugestão
aos dirigentes do Porto de Natal solicitando ao Governo do Estado, que o mesmo ceda
uma área, que hoje se encontra degradada a margem do Rio Potengi, para a

ampliação do Porto de Natal. b) Dr. Emerson Fernandes Daniel Junior, Diretor
Presidente da CODERN, convidado a participar da reunião informou aos presentes da
necessidade de ampliação do Terminal Portuário de Areia Branca. Sendo o sal um
elemento químico de fundamental importância a industria química, nacional e mundial,
estando aquele terminal salineiro precisando oferecer melhores condições, a
expansão da industria salineira do Rio Grande do Norte. Os produtores salineiros
necessitam cada vez mais de uma maior capacidade de transporte de sal nas
barcaças que abastecem o Terminal, como também, necessitam de uma maior
capacidade de embarque em navios com maior calado. c) O Conselheiro Alcides
Figueiredo Mitidieri representante dos Exportadores e Importadores de Mercadorias,
do Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins, informa a todos os membros
que na qualidade de usuário do Terminal Salineiro, nunca teve anteriormente uma
relação comercial tão franca, aberta e transparente como atualmente tem com a
CODERN. Afirma que atualmente o setor salineiro passa por dificuldades, mas que
tenta superá-las. Informa aos presentes que na industria salineira existe uma
separação nas pilhas do produto destinado a outros fins, do produto destinado a
industria química. d) O representante titular do Bloco dos Operadores Portuários,
Representante do Porto de Natal Sr. Hanna Yousef Emile Safieh informa que o Porto
de Natal vem trabalhando de maneira frenética para dotar o porto de melhores
condições operativas. O piso da área de estocagem de containeres vem sendo feito,
tendo havido atraso devido as fortes chuvas dos últimos meses, e que hoje esses
containeres estão sendo empilhados com até 04 unidades sobrepostas. As balanças
rodoviárias estão sendo construídas para poder dotar o porto de melhores condições
logísticas, e que a equipe de informática da CODERN vem desenvolvendo um
programa de informática em conjunto com a Companhia Docas do Espirito Santo
visando a otimização do sistema operativo do Porto de Natal. e) o representante do
bloco dos usuários dos serviços portuários e afins, representante dos proprietários e
consignatários de mercadorias Sr. Sérgio Roberto de Medeiros Freire, manifestou a
sua grande satisfação em sendo, Presidente da Associação Comercial do Estado do
Rio Grande do Norte, fazer parte deste importante colegiado, e que dará sua
colaboração ao engrandecimento da atividade Portuário, levando aos membros da
associação que representa, todas as informações relativas ao Porto de Natal. f) Dr.
Emerson Fernandes Daniel Junior, Diretor Presidente da CODERN, informou aos
membros presentes que na semana de 15 a 19 de junho a CODERN recebia a visita
de fiscalização anual da ANTAQ Unidade Recife.

1.4- Criação de Comissão –
Dr. Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos, presidente do CAP nomeou uma comissão
visando o acompanhamento da regulamentação da Lei que determina a interdição de
trafego de veículos pesados (caminhões) no perímetro do centro da cidade de Natal. A
comissão será Composta dos seguintes membros: Sr. Hanna Yousef Emile Safieh,
Marcondes Messala de Q. Andrade, Marcelo Luiz Praxedes da Silva, Sergio Roberto
de Medeiros Freire. Esta comissão deverá informar aos membros sobre o andamento
da regulamentação por parte da STTU.
Dr. Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos, presidente do CAP nomeou comissão para
apresentação de estudos sobre o PDZ do Porto de Natal. A comissão será formada
pelos Conselheiros: Marcondes Messala de Q. Andrade, Marcelo Luiz Praxedes da
Silva, Airton Paulo Torres, com a indicação de 02 engenheiros do Quadro Técnico da
CODERN

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
Estatística Portuária Quadro comparativo de cargas com os anos anteriores.

2.2 Encerramento dos Trabalhos e programação da próxima reunião
Encerrado os trabalhos, ficou confirmada a próxima reunião para o dia 17 de julho
de 2.009, conforme o calendário das reuniões ordinárias.

Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos
Presidente do CAP

Marcelo Luiz Motta Veiga
Conselheiro Titular
Bloco dos Operadores Portuários - Armadores

Marcelo Luiz Praxedes da Silva
Conselheiro Titular
Bloco dos Operadores Portuários – Instalações Privadas

Lenilton Fonseca Caldas
Conselheiro Titular
Bloco dos Trabalhadores Portuários – Trabalhadores Avulsos

Hanna Yousef Emile Safieh
Conselheiro Titular
Bloco dos Operadores Portuários – Porto de Natal/TERSAB

Alcides Figueiredo Mitidieri
Conselheiro Titular
Bloco dos Usuários de Serviços Portuários – Exp. Import. Mercad.

Gilson Ramalho de Almeida Rodrigues
Conselheiro Titular
Bloco dos Usuários de Serviços Portuários – Prop. Mercad.

Arimar de França Filho
Conselheiro Titular
Bloco dos Usuários de Serviços Portuários – Prop. Mercad.

Airton Paulo Torres
Conselheiro Suplente
Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins

Francisco Vieira da Costa
Conselheiro Suplente
Bloco dos Usuários de Serviços Portuários – Exp. Import. Mercad

Silvano Barbosa Bezerra Antas.
Conselheiro Suplente
Bloco do Trabalhadores Portuários

Ricardo Amaury Vasconcelos
Secretário Executivo CAP.

