CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP
PORTOS DE NATAL E AREIA BRANCA
ATA DA 167ª REUNIÃO ORDINÁRIA, LAVRADA SOB A FORMA DE
SUMÁRIO.

DATA E HORA:

18 de setembro de 2009, às 09h00 horas.

LOCAL:

Sede da CODERN, Natal - RN

QUORUM:

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

1.0 EXPEDIENTE:

1.1 Abertura: – Aberto a sessão de número 167˚. 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 dos
Demais Trabalhadores Portuários do Bloco da Classe do Trabalhadores
Portuários; Na qualidade de Titular o Sr. Silvano Barbosa Bezerra Antas e
Na qualidade de Suplentes o Sr. Márcio Gomes de Albuquerque e ao
Representante dos Terminais Retroportuários do Bloco dos Usuários dos
Serviços Portuários; na qualidade de Suplente a Sra. Luciana Zanardo
Matos.
1.1 - Feita a leitura da Ata n° 166ª, com sua aprovação.

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,Solicitou ao Presidente do Conselho da
Autoridade Portuária – CAP, que os engenheiros , Dr. Manoel Pascoal e Ademar
Anderson, Técnicos responsáveis indicados pela CODERN, não apresentassem as
melhorias que foram inseridas no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento devido ao
grande acúmulos de obras que se encontra o Porto, que exige o acompanhamento
naquele horário da reunião, da presença dos técnicos, o que houve a concordância do
Presidente do CAP, Dr. Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos. O representante dos
Exportadores e Importadores de Mercadorias do Bloco dos Usuários de Serviço
Portuários, Sr. Airton Paulo Torres, na qualidade de presidente da Comissão de
atualização do Programa de Desenvolvimento e Zoneamento, PDZ, do Porto de Natal
e Areia Branca, informou aos presentes que vem recebendo indicação de alguns
membros pela necessidade do Porto Operar com Navios de Cabotagem. O
representante titular do Bloco dos Operadores Portuários, Representante do Porto de
Natal Sr. Hanna Yousef Emile Safieh, confirmou tal afirmação, complementando que o
Porto de Natal vem recebendo, inclusive, a visita de alguns empresários interessados
nesta modalidade de operação portuária, entretanto, para que isto possa ser
concretizado necessita o Porto de Retro área para estocagem de containeres. O
presidente do CAP, Dr.º Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos, solicita que sejam
inseridos no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ, informações que levem
em consideração e estejam em consonância com os Planos Diretores do Estado e do
Município, tendo em vista que os mesmos são de importância tendo em vista a ação
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de confluência de conceitos que deve existir entre os planos. Ficou acertado entre os
presentes que os técnicos da CODERN responsáveis pela elaboração do Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ, farão a apresentação na próxima reunião do
CAP, marcada para o dia 16/10/2009
1.2 - 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, informa aos membros presentes que: a)
Devido ao grande fluxo de caminhões que abastecem o porto de Natal no período da
safra de fruas, e para evitar engarrafamento nas vias rodoviárias adjacentes ao Porto,
de que neste período de grande fluxo, a área da antiga ASSEDORN, pertencente a
CODERN, servirá de estacionamento para os caminhões que aguardam a entrada no
Porto de Natal. O representante dos Trabalhadores Portuários Avulsos do Bloco dos
Trabalhadores Portuários Sr. Antônio Andrade de Souza, solicita que a CODERN faça
um expediente informativo a Secretária de Mobilidade Social – SEMOB, da prefeitura
do Natal, expondo a excepcionalidade sancional de acúmulos de caminhões nas
imediações do Porto de Natal, evitando assim que a SEMOB, entenda o grande fluxo
de veículos pesados como uma atividade rotineira, e assim possa trazer alguma
sanção de trânsito ao Porto de Natal; b) O representante dos Trabalhadores
Portuários Avulsos do Bloco dos Trabalhadores Portuários Sr. Lenilton Fonseca
Caldas, comunica que existe uma quantidade pequena de máquinas operando a
descarga e carga de navios, e que esta falta de equipamento vem comprometendo as
operações no Porto, solicita que seja contactado o operador portuário para sanar esta
lacuna; c) O representante titular do Bloco dos Operadores Portuários, Representante
do Porto de Natal Sr. Hanna Yousef Emile Safieh comunica aos presentes que em
reunião entre a CODERN e a PETROBRAS esta cedeu ao Porto de Natal a área do
campo de futebol, e que esta medida trará um pequeno, mais importante aumento, na
área de estocagem do porto de Natal; d) O representante do Bloco dos Usuários de
Serviços Portuários, Representante dos proprietários e consignatários de Mercadorias
Sr. Gilson Ramalho, demonstra sua preocupação com a retirada do moradores da
Comunidade do Maruim. Afirma que o Bairro da Ribeira esta se tornando um bairro de
grande densidade populacional, para onde estão vindo vários empreendimentos
habitacionais, e que o crescimento destas moradias no entorno do Porto de Natal só
fará afetar a retro-area do porto, como também os acessos. O presidente do CAP, Dr.º
Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos, informa que os técnicos da Secretária Especial
de Portos – SEP, estão acompanhando junto com os técnicos da Prefeitura de Natal a
remoção da Comunidade do Maruim; e) O representante do Bloco dos Usuários de
Serviços Portuários, Representante dos Terminais Retro Portuários
Sra. Luciana
Zanardo Matos complementa a preocupação do Conselheiro Gilson Ramalho
informando que no entorno do porto de Santos formaram-se vários bolsões de favelas,
e que isso vem dificultando as operações daquele importante porto. f) O representante
do Bloco dos Operadores Portuários, Representante dos demais operadores
portuários Sr. Marcondes Messala solicita ao porto que mantenha o portão de acesso
entre o Moinho M. Dias Branco e área de Porto. O representante titular do Bloco dos
Operadores Portuários, Representante do Porto de Natal Sr. Hanna Yousef Emile
Safieh, informa que será estudada uma maneira de conciliar as necessidades do
Moinho com o preconizado nas Normas do ISPS-CODE, e que tudo que for resolvido
deverá estar de acordo com as normas de segurança das instalações portuárias. O
presidente do CAP, Dr.º Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos, esclarece que mesmo
constando da pauta da reunião, este é um assunto que deve ser tratado entre o Porto
de Natal e o Moinho M. Dias Branco e que não é de competência do CAP, opinar
sobre o mesmo; g) . O representante titular do Bloco dos Operadores Portuários,
Representante do Porto de Natal Sr. Hanna Yousef Emile Safieh, informa aos
presentes que o porto de Natal recebeu a visita de oficiais da Marinhas do Brasil e dos
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Estados Unidos da América, como também de oficiais da Força Aérea Americana
onde estiveram verificando as medidas de segurança do Porto de Natal, e que
elogiaram as medidas que o Porto vem tomando em relação a segurança das
instalações portuárias. Esclarece que os motivos do acompanhamento dos oficiais das
forças armadas americanas, se dá por força do convênio mundial de combate ao
terrorismo internacional, onde Portos e Aeroportos são sempre instalações muito
visadas. h) O representante titular do Bloco dos Operadores Portuários,
Representante do Porto de Natal Sr. Hanna Yousef Emile Safieh, informa que foi
realizado em Areia Branca uma audiência Pública para explicar a população da cidade
as obras de ampliação do TERSAB, e que a audiência pública foi coroada de êxito.
Informa também que nos dias 13 de outubro e 20 de outubro estará sendo realizada
em Areia Branca e no TERSAB as visitas técnicas por parte das empresas
interessadas em participar da concorrência para a ampliação do TERSAB. i) O
presidente do CAP, Dr.º Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos, convidou o Dr. Emerson
Fernandes Daniel Júnior para participar da reunião e prestar informações sobre a
última reunião do CONSAD. Dr. Emerson Fernandes Daniel Junior informou que os
principais temas da última reunião do CONSAD foram a re-estruturação funcional da
CODERN, tendo em vista a criação de duas novas coordenadorias, a de Meio
Ambiente e a de Informática, e que ambas foram enviadas ao DEST, para
apreciação.Também foi discutido a necessidade da CODERN se adequar ao novo
plano de metas, proposto pela Secretária Especial de Portos – SEP, e que a CODERN
estará enviando técnicos da área de informática ao Porto de Vitória para aprofundar os
conhecimentos no software que aquele porto dispõe como ferramenta de
acompanhamento de resultados portuários.

2.0 - ORDEM DO DIA
2.1 - Aprovada a e a Estatística Portuária. Foi solicitado que seja incluído para a
próxima reunião ordinária do CAP, nas informações da Estatística Portuária Quadros
que sejam mais demonstrativos do que os apresentados.

2.2 Encerramento dos trabalhos e programação da próxima reunião
Encerrado os trabalhos, ficou confirmada a visita dos membros do CAP ao Porto
Ilha no dia 15/10/09 na cidade de Areia Branca, bem como a visita a uma Salina e a
uma fazenda produtora de frutas.
A reunião mensal do CAP ficou confirmada para o dia 16 de outubro de 2.009, na
cidade de Natal, conforme o calendário anual de reuniões ordinárias.
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Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos
Presidente do CAP

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

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

Antonio Andrade de Souza
Conselheiro Titular
Bloco dos Trabalhadores Portuários
Bloco dos Operadores Portuários – Demais Operadores Portuário

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

Silvano Barbosa Bezerra Antas
Conselheiro Titular
Bloco dos Trabalhadores Portuários – Demais Trabalhadores Portuários
..

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

Marcelo Luiz Praxedes
Conselheiro Titular
Bloco dos Operadores Portuários

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

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

Marcondes Messala Q. Andrade
Conselheiro Suplente
Bloco dos Operadores Portuários – Demais Operadores

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

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

Luciana Zanardo Matos
Conselheiro Suplente
Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários –Terminais Retro Portuários

Ricardo Amaury Vasconcelos
Secretário Executivo CAP.
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