CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP
PORTOS DE NATAL E AREIA BRANCA
ATA DA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA, LAVRADA SOB A FORMA DE
SUMÁRIO.

DATA E HORA:

17 de julho de 2009, às 09h00 horas.

LOCAL:

Sede da CODERN, Natal - RN

QUORUM:

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

1.0 EXPEDIENTE:
Abertura: – Aberto a sessão de número 165˚. Dr. Ricardo Tadeu Gonzaga de
Campos presidente do Conselho da Autoridade Portuária – CAP dos Postos de Natal e
Areia Branca deu posse aos conselheiros, Representantes do Bloco do Poder
Público Representante do Governo Estadual; Sr. Francisco Segundo de Paula; e
José Rufino Júnior
1.1 - Feita a leitura da Ata n° 164ª, com sua aprovação.
INFORMAÇÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA LEI QUE DISCIPLINA
O TRÂNSITO NO CENTRO DA CIDADE DO NATAL.
O representante titular do Bloco dos Operadores Portuários, Representante do Porto
de Natal Sr. Hanna Yousef Emile Safieh, membro da comissão que avalia a
regulamentação da Lei que disciplina o transito de veículos pesados no centro da
cidade do Natal, informa que em reunião realizada na FECOMERCIO (Federação do
Comercio de Natal) houve um consenso, entre a SEMOB (Secretária de Mobilidade
Social) da Prefeitura do Natal e os representantes dos diversos setores do comércio,
serviços e industria de que em se regulamentando a Lei em discussão, o Porto de
Natal não poderia ser afetado no seu fluxo de recebimento e expedição de cargas. Dr.
Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos, presidente do Conselho da Autoridade Portuária
– CAP, manifestou sua preocupação no acompanhamento da regulamentação da Lei
Municipal por parte da SEMOB (Secretária de Mobilidade Social), principalmente no
lapso temporal em que a Lei deveria ser regulamentada e o inicio da sua vigência. Foi
informado pelo Conselheiro representante titular do Bloco dos Operadores Portuários,
Representante do Porto de Natal Sr. Hanna Yousef Emile Safieh, de que até a data
da presente reunião não havia, ainda, nenhuma regulamentação por parte daquele
órgão municipal. Por determinação do presidente do CAP, a comissão de
acompanhamento da regulamentação da Lei que disciplina o transito de veículos
pesados no centro da cidade do Natal permanecera ativa, até que a Lei seja
regulamentada pelo órgão competente, informando mensalmente nas reuniões do
Conselho da Autoridade Portuária as devidas informações relativas ao assunto. Dr.
Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos indagou ao membro da comissão, se esse
consenso de não prejudicar o fluxo de veículos para o Porto de Natal, foi manifestado
na forma de algum documento oficial, sendo informado de que não foi oficializado.
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INFORMAÇÕES DA COMISSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO E ZONEAMENTO DO PORTO DE NATAL. .

PLANO

DE

O representante titular do Bloco dos Operadores Portuários, Representante do Porto
de Natal Sr. Hanna Yousef Emile Safieh, fez uma breve leitura da proposta do novo
PDZ. Por sugestão do Dr. Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos deve ser inserido na
proposta do novo PDZ fotografias, mapas e outros dados visuais que pudessem
enriquecer os trabalhos e conseqüentemente o plano em estudo. A comissão de
atualização do PDZ deverá na reunião agendada do CAP para o dia 21 de agosto,
apresentar na melhor forma visual possível os trabalhos de atualização do plano, de
modo que todos os conselheiros pudessem acompanhar a leitura do projeto e o
andamento dos trabalhos, apresentando assim, criticas e sugestões. O representante
titular do Bloco dos Operadores Portuários, Representante do Porto de Natal Sr.
Hanna Yousef Emile Safieh, indicou os engenheiros da CODERN Dr. Ademar
Anderson e Dr. Manoel Pascoal para comporem o quadro técnico da comissão, sendo
designado pelo Presidente do CAP Dr. Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos o
representante do Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins, Sr. Airton Paulo
Torres, para presidente da Comissão de atualização do PDZ sendo secretariado na
função pelo Sr. Ricardo Amaury Vasconcelos, Secretário Executivo do Conselho da
Autoridade Portuária. – CAP dos Portos de Natal e Areia Branca.

1.2 - Informações sobre os Portos de Natal e Areia Branca
Presidente do CAP Dr. Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos solicita do Secretário
Executivo do Conselho da Autoridade Portuária que doravante, todas as atas sejam
disponibilizadas na home Page da CODERN de modo que todos os usuários possam
ter acesso as atas das reuniões deste colegiado. Informa também que os membros a
seguir: Sr. Hanna Yousef Emile Safieh, Rubens de Siqueira Junior, Márcio Gomes
Albuquerque, Georgino Barros, Marcelo Luiz Motta Veiga, Francisco Baptista de
Morais, Lenilton Fonseca, George Bandeira Cavalcante e Silvano Barbosa Bezerra
Antas encontram-se com os mandatos vencidos, solicitando aos mesmos a
regularização junto aos órgãos que representam e informando que estes não tem
direito a voto nas decisões do colegiado. Também solicita ao representante Titular do
Bloco dos Operadores Portuários, representante dos demais Operadores Portuários
Sr. Divaldo Ribeiro de Sousa que faça a opção entre um dos dois Conselhos da
Autoridade Portuária que faz parte, tendo em vista que o normativo prevê que o
Conselheiro apenas pode ser membro de um único Conselho da Autoridade Portuária.
O representante titular do Bloco dos Operadores Portuários, Representante do Porto
de Natal Sr. Hanna Yousef Emile Safieh, informa aos senhores conselheiros
presentes a reunião que: a) A CODERN esta separando individualmente os
medidores do consumo de energia das câmaras frigoríficas que compõe o Armazém
Frigorífico, possibilitando assim que cada unidade seja alugada individualmente, e
tarifada por tonelada movimentada. O túnel de congelamento do referido armazém
também esta sendo individualizado o seu medidor de consumo de energia, e
desatrelado o seu funcionamento das demais câmaras frigoríficas, possibilitando
assim um ganho em economia de energia elétrica. b) Dr. Kayo Rodrigo Fernandes
Carlos da Costa Assessor Jurídico da CODERN foi nomeado pelo Diretor Presidente
da CODERN Dr. Emerson Fernandes Daniel Júnior para proceder todos os estudos e
levantamentos necessários a regularização das áreas territoriais de utilização da
CODERN junto a Gerencia Regional do Patrimônio da União – GRPU/RN, tendo já
iniciado os trabalhos com este objetivo. c) A Licença ambiental para o inicio das obras
de ampliação do Porto Ilha – Termisa, fornecida pelo IBAMA esta em fase final para a
sua liberação, que deverá ocorrer nos próximos dias, cumprida esta etapa e mais
algumas que são exigidas em Lei, serão iniciadas as obras de ampliação daquele
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terminal salineiro. d) Foi informado aos senhores conselheiros que houve uma reunião
na cidade de Areia Branca com a finalidade de viabilizar estudos para o embarque, via
marítima, de calcário dolomitico a partir da cidade de Areia Branca, utilizando o cais da
CODERN. O Conselheiro Representante do Bloco do Poder Público José Rufino
Júnior, acrescentou que o Governo do Estado tem muito interesse neste projeto e
que vem acompanhando de perto as ações que visam a implantação deste projeto,
mas que até o momento o grupo empresarial interessado não manifestou sua
resposta final sobre a viabilidade deste empreendimento. e) O representante
suplente do Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins Sr. Airton Paulo
Torres agradeceu ao Representante do Bloco do Poder Público Representante do
Governo Estadual; Sr. Francisco Segundo de Paula pelo empenho que vem
demonstrando em apoiar a atividade salineira do Estado. Respondendo ao
agradecimento, o representante do Bloco do Poder Público Representante do
Governo Estadual; Sr. Francisco Segundo de Paula salientou que além das
medidas, que já vem sendo adotadas com essa finalidade, a derivação do Rio
Mossoró, será um importante marco para o setor salineiro, possibilitando um
aumento de produtividade para o setor. f) O Sr. Conselheiro suplente
Representante do Bloco do Poder Público Representante do Governo Estadual;
José Rufino Júnior, pergunta ao Conselheiro representante titular do Bloco dos
Operadores Portuários, Representante do Porto de Natal Sr. Hanna Yousef Emile
Safieh, quando poderá ser realizado os testes iniciais de estudo para o embarque de
minério de ferro a partir do Terminal de Areia Branca, em resposta a indagação do
Conselheiro, afirmou o representante titular do Bloco dos Operadores Portuários,
Representante do Porto de Natal Sr. Hanna Yousef Emile Safieh, que o Terminal
existe para servir ao empresariado local, mas que o terminal não esta apto no
momento para receber cargas de modalidade “multi modal” e que na atual situação do
Terminal, fazer embarque com uma carga como minério de ferro, iria comprometer a
qualidade do minério de ferro a ser embarcado tendo em vista a posição do vento,
soprando em direção ao pátio de estocagem para o minério de ferro, além da
necessidade de construção de um novo “dolphin” e de uma nova ponte de embarque
para o produto g) O representante suplente do bloco dos Usuários dos Serviços
Portuários e Afins; Sr. Francisco Vieira da Costa informou aos senhores
conselheiros presentes a reunião que na qualidade de fruticultor já fez diversos
embarques de frutas por outros portos localizados no nordeste, destacando o
Porto de Natal como o de melhor estrutura de atendimento e agilidade no
embarque desta mercadorias, elogiou toda a equipe do porto que sempre atende a
categoria dos fruticultores com eficiência e eficácia. h) O conselheiro representante
titular do Bloco dos Operadores Portuários, Representante do Porto de Natal Sr.
Hanna Yousef Emile Safieh, solicitou aos representantes do Bloco do Poder Público
representantes do Governo Estadual que fossem interlocutores de uma reunião a ser
marcada com a Secretária Estadual de Tributação de modo que pudessem ser
sanadas questões de ordem tributária entre aquela Secretária e a CODERN que muito
contribuiriam para o desenvolvimento da atividade portuária no Estado.

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.
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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 21 de
agosto de 2.009, conforme o calendário das reuniões ordinárias.

Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos
Presidente do CAP

Francisco Cipriano de Paula Segundo
Conselheiro Titular
Bloco do Poder Público – Representante do Estado

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

Divaldo Ribeiro de Souza.
Conselheiro Titular
Bloco dos Operadores Portuários – Demais Operadores Portuário

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

Manoel Alves Neto
Conselheiro Titular
Bloco dos Trabalhadores Portuários – Demais Trabalhadores Port..

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

José Rufino Júnior
Conselheiro Suplente
Bloco do Poder Público – Representante do Estado

Francisco Batista de Morais
Conselheiro Suplente
Bloco dos Operadores Portuários – Armadores

Marcio Gomes Albuquerque
Conselheiro Suplente
Bloco dos Trabalhadores Portuários – Demais Trabalhadores.

Silvano Barbosa Bezerra Antas
Conselheiro Suplente
Bloco dos Trabalhadores Portuários – Demais Trabalhadores Portuários

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

Sérgio Roberto de Medeiros Freire.
Conselheiro Suplente
Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários – Prop. Merc.

Francisco Vieira da Costa
Conselheiro Suplente
Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários – Prop. Mercadorias

Ricardo Amaury Vasconcelos
Secretário Executivo CAP.
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