CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP
PORTOS DE NATAL E AREIA BRANCA
ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA, LAVRADA SOB A FORMA DE
SUMÁRIO.

DATA E HORA:

16 de outubro 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
Portos de Natal e Areia Branca deu posse aos Conselheiros do Bloco do
Poder Público Representante do Município; a Sra. Diana Meireles da Motta
na
condição de titular, e o Sr. Kalazans Louza Bezerra da Silva na
condição de suplente do mesmo bloco; no bloco dos Trabalhadores
Portuários, representando os demais trabalhadores portuários o Sr.
Georgino Barros na condição de Suplente.
1.1 - Feita a leitura da Ata n° 167ª, com sua aprovação.

1.2 – Informações sobre a visita ao Porto Ilha, a SALINOR, e a POTYFRUTAS.
O Presidente do Conselho da Autoridade Portuária, Dr. Ricardo Tadeu
Gonzaga de Campos informou aos conselheiros presentes a reunião da visita
que realizou nos dias 14 e 15 de outubro ao Terminal Salineiro de Areia Branca
e a fazenda produtora de sal, SALINOR, e a fazenda produtora de frutas,
POTYFRUTAS. As visitas que contaram com a presença de representantes do
CAP foram de extrema importância para o Conselho tendo em vista as obras
de ampliação que se realizaram no Porto Ilha, aumentando a capacidade de
estocagem e de embarque de produtos. A visita as fazendas, produtora de Sal
e de frutas também foram de grande importância tendo em vista que o
conhecimento “in loco” das unidades possibilitaram ao Presidente do Conselho
e aos representantes presentes entender a dinâmica produtora dos produtos
que são exportados pelos Portos de Natal e de Areia Branca, como também
foram de importância para o dimensionamento da cadeia logística dos
produtos, partindo de sua produção até o porto de embarque.
Agradeceu ao Dr. Hanna Emile Safieh, ao Dr. Airton Torres e ao Dr. Francisco
Vieira a maneira cordial com a qual todos os representantes foram recebidos
nas instalações visitadas.
O representante titular do Bloco dos Operadores Portuários, Representante do
Porto de Natal Sr. Hanna Yousef Emile Safieh, manifestou sua satisfação na
realização da visita e da importância que a mesma tem para a comunidade
portuária tendo em vista que o Conselho da Autoridade Portuária é composto
de representantes dos usuários e operadores e que somente com
conhecimento e entendimento das operações produtivas podem os membros
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se manifestar sobre determinado assunto. Complementou, dizendo que, outros
ramos de atividades que interagem com o Porto devem ser visitados pelos
Conselheiros, como o Moinho M. Dias Branco, e usinas de produção de açúcar.
O representante suplente do Bloco dos Operadores Portuários, Representante
dos demais operadores portuários Sr.º Marcondes Messala Queiroz de
Andrade, convidou a todos os conselheiros a realizar na próxima reunião
ordinária, visita as instalações do Moinho M. Dias Branco, o que foi aceito por
todos os presentes, ficando aprovado que a reunião seguinte seria realizada
uma visita as instalações daquela unidade de processamento de trigo.
O representante titular do Bloco dos Trabalhadores Portuários, Representante
dos demais trabalhadores portuários Sr. Silvano Barbosa Bezerra Antas,
Solicitou do representante do Porto (CODERN) informações sobre a reforma
nas instalações prediais a ser realizada no Terminal Salineiro de Areia Branca.
O representante titular do Bloco dos Operadores Portuários, Representante do
Porto de Natal Sr. Hanna Yousef Emile Safieh, respondeu informando que os
valores para a reforma foram aprovados no orçamento, estando aguardando os
tramites burocráticos necessários ao certame licitatório, e que acredita que, em
breve tempo, as obras estejam iniciadas. Informou ainda que haverá a
construção de novos alojamentos no Terminal Salineiro, e que inclusive, os
prestadores de serviço estarão sendo contemplados com instalações próprias
de alojamento.
1.3 – Apresentação do Programa de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto
de Natal.

Os engenheiros designados pela CODERN Ademar Anderson e Manoel
Pascoal apresentaram de forma áudio visual o Programa de Desenvolvimento
e Zoneamento – PDZ do Porto de Natal. O Presidente do Conselho de
Autoridade Portuária, Dr. Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos, após ouvir a
apresentação, elogiou a evolução dos trabalhos e o caráter técnico do mesmo.
Salientou, que a Secretária Especial de Portos da Presidência da República –
SEP/PR estará editando em breve uma portaria onde deverá conter diretrizes
para a elaboração dos Programas de Zoneamento e Desenvolvimento a serem
adotados por todos os portos do Brasil. Assim, solicita dos membros do
Conselho que antes da aprovação seja aguardado a edição da portaria, de
modo que, se possa conhecer os detalhes que ali serão inseridos e desta
maneira, possa o PDZ do Porto de Natal estar em conformidade com o
preconizado pela Secretária Especial de Portos.

1.4 - 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 Conselheiros
presentes a reunião que: a) Esta em elaboração o projeto para apresentação a
Secretária Especial de Portos da Presidência da República – SEP do terminal
de passageiros do porto de Natal; b) As obras do pátio de containeres
encontram-se em ritmo acelerado, aguardando apenas a espera da aferição
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das balanças por parte do INMETRO. c) Que a área da ASSEDORN (
Associação do Funcionários da CODERN ) que se encontra desocupada, está
sendo utilizada como pátio para os caminhões que se encontram na fila de
espera para descarregar mercadorias no Porto de Natal, e que esta medida
vem auxiliando bastante as atividades do Porto de Natal, evitando o
congestionamento de veículos no pátio do Porto de Natal; d) Que as obras de
reforma do prédio administrativo da CODERN encontram-se em ritmo
acelerado para a sua conclusão e que em breve, até o final do ano e inicio de
2010 todas as obras deverão estar concluídas proporcionando melhores
condições de trabalho aos funcionários da CODERN.
A Conselheira do Bloco do Poder Público Representante do Município Sra.
Diana Meireles da Motta informou que a prefeitura do Natal estará implantando
até dezembro de 2009 as obras que visam a retirada da 190 famílias que estão
ocupando a área retro portuária no entorno do Porto de Natal. Salienta que a
demora na remoção daquelas famílias que ocupam a área da comunidade do
Maruim, se deve a questões burocráticas de ordem interpretativas entre a
Caixa Econômica Federal e Procuradoria do Município de Natal, mas afirma
que todos esses entraves serão devidamente superados num lapso temporal
breve o que irá propiciar a remoção destas famílias. Informa também aos
Conselheiros presentes que de acordo com o cronograma da prefeitura haverá
duas etapas para a remoção, sendo a primeira do setor de residências e a
segunda do setor Comercial da comunidade, e que acredita que a remoção
destas construções trará a cidade do Natal um impacto profundamente positivo
para o desenvolvimento da Cidade.
O Conselheiro do Bloco dos Operadores Portuários Representante dos demais
Operadores Portuários Sr. Marcondes Messala Queiroz Andrade informa aos
membros presentes a reunião, que as obras de elevação das esteiras
transportadoras de trigo terá inicio em breve, a pedido do Porto de Natal.

2.0 - ORDEM DO DIA
2.1 - Aprovada 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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Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos
Presidente do CAP

Marcelo Luiz Praxedes da Silva
Conselheiro Titular
Bloco dos Operadores Por. – Instalações Port. Priv.

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

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

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

Marcondes Messala Queiroz Andrade
Conselheiro Suplente
Bloco dos Operadores Portuários – Demais Operadores

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

Georgino Barros
Conselheiro Suplente
Bloco dos Trabalhadores Portuários – Demais Trab. Port..

Ricardo Amaury Vasconcelos
Secretário Executivo CAP.
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