
CONSELHO DE AUTORiDADE PORTUÅRiA _ CAP

POR7OS DE M7れふEAflE仏BRAN〔A

ATA DA 463 REUNiÅo oRD州ARiA

Data: 24IO41201 9

Horario: 9:30h

Local: Sede da Codem - Natai/RN

l, EXPEDIENTE

l.1 Abertu「a da Reuniao: Aberta a sessao da 46a Reuniao do CAP.

1.2　　Ap「ova9aO da Ata da Reuniao n.O 45, 「ealizada em 15IO3/19.

1.3　　O Sr Rica「do Tadeu (Presidente do CAP) da boas vindas a todos e da

inicio a sessao.

1・4　　O Sr. Odson (Rep「esentante da CODERN) se ap「esenta e da bom dia

atodos.

2, ORDEM DODiA

2,1 Te「minaI SaIinei「o de A「eia Branca:

2.2 Rica「do Tadeu (P「esidente do CAP) pede que o Odson (Rep「esentante da

CODERN) faie sobre a situa9aO do Terminal SaIineiro de Areia Branca.

2・3 Odson (Representante da CODERN) pede auxiIio ao Ge「ente RacIenir por

teIefone para presta「 os escia「ecimentos sob「e o TerminaI de A「eia Branca uma

VeZ que naO teVe temPO de toma「 ciencia de toda situa9aO do Porto liha desde

que assumiu o novo ca「go recentemente. Faia e=taO SOb「e a situa9aO dos DBs.

O DB2 es協em funcionamento. Assim com o a「 condicionado, OS Vid「os e as

CO巾nas・ Esta pendente apenas os bancos hidfauIicos que ja existe um

P「OCeSSO SO=c'tado para os mesmos、 Quanto ao DB4 esta ope「acionai, maS S6

atende ao navio de desca「「egamento do sai peio p「obIema do afundamento da

iiha.

2.4 Odson (Rep「esentante da CODERN) fala tamb6m sob「e ter a inten9aO de

P「io「iza「 o processo de aquisi9aO da ambuiancha. Ficou de escla「ecer na

P「6xima reuniao a ambuIancha da CODERN foi soiicitado que se ap「esente o

Processo de cont「ata9aO da nova ambuiancha (mencionou-Se aPenaS a Iancha

Antonia)・ Pabio (Rep「esentante do Sindicato) pediu que constasse na Ata que a
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nenhuma, a neCeSSidade de saivatagem de fo「ma 「apida e segu「a.

2.5 Quanto a tancagem, item exigido peio Ministe「io do Trabaiho e iBAMA. Faiar

SOb「e o Status do P「ocesso de Contrata9aO da emp「esa pa「a

「efo「maI「ecupe「a9aO da drea onde estao Ioca=zados os tanques de

a「mazenamento de 6Ieo dieseI do te「minai saiinei「o de A「eia B「anca.

2.6 Em reia9aO aOS DoIphins, agua「dando ainda um 「eiat6rio compieto da situa9aO

de todos os Doiphins, e dos servi9OS Pa=ativos que fica「am para se「 「eaiizado

no DoIphin NO4.

2.7Quanto ao p「obIema do afundamento, aPeSa「 de ja te「 sido dado面cio ao

P「OCeSSO de =cita9aO, houve uma p「oposta de acordo por parte do Cons6rcio, e

O CAP deseja sabe「 mais info「ma96es sob「e este assunto.

2.8 Nao houve atualiza9aO quanto a PrOte9aO Cat6dica. Atuaiiza「 sob「e este

assunto. ( Na tIitima A丁A fo=nfo「mado que foi reaiizada uma visita tecnica e

esta sendo cotado um or9amentO Pa「a a atua看iza9aO dos vaio「es, uma VeZ que

anterio「mente nao houve a dotaeao o「9amentaria. A p「evisao e de que uma vez

COntratada e iniciada, O COnSertO ieva「ia em to「no de 4 a 5 meses).

3. Porto de Nata1

3.1 O S「 Odson (Rep「esentante da CODERN) faz as atualiza96es quanto ao Porto

de Natal.

3.2Quanto a questao das defensas da Ponte Miiton Nava「ro, naO houve

atualiza9aO.

3.3 O S「 Odson (Representante da CODERN) ap「esenta-Se COmO 「eSPOnSaVei peio

PIano de A9aOjunto a direto「ia da CODERN pa「a a 「ecupe「a9aO do iSPS CODE

do Porto de Natal e resoiucao da situaeaojunto a CMA-CGM.

3.4 Damiao (Rep「esentante dos Ope「ado「es Portua「ios) faz soiicita9aO SObre

Cabe9O Para at「aCa9急O nO Porto de Natal. Situa9aO que ja havia soIicitado

anterio「mente mas nao foi 「espondido.

3.5 O S「 Odson (Rep「esentante da CODERN) informa sob「e a situa9aO do

SCANER cedido peia Receita esta em vias de cont「ata9aO de uma emp「esa

Para aVa=a9aO do custo de manuten9aO do mesmo e 「eto「no de funcionamento.

Assim como os p「ocessos necessa「ios pa「a o Ievantamento do custo e

Viab=idade de aquisi9aO de um novo SCANER pa「a o Porto de Natai・

3.6 O S「 Rica「do Tadeu (P「esidente do CAP) pede pa「a que seja atuaiizada na

Pr6xima reunlaO do CAP a situa9aO do ISPS CODE do Po巾O de Natai e das

t「atativas com a CESPORTOS.

3.7 O S「 Rica「do Tadeu (Presidente do CAP) fina"za a sessao.
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Rica「do Tadeu Gonzaga de Campo3

Representante MTPA Supiente do CAP


