
CONSELHO DE AUTORiDADE PORTUÅRiA - CAP

POβTOS DE M7均L EA凧E/A BRAN`A

ATA DA 47窒REUNIÅo oRDiNÅRIA

Data: 1710512019

Ho「急白0: 9:30h

Locai: Sede da Codem - NataVRN

l. EXPEDIENTE

l.1 Abertura da Reuniao: Aberta a sessao da 47a Reuniao do CAP.

1.2 Aprova9aO da Ata da Reuniao n.o 46, real雇ada em 24/04/2O19.

1.3 O S「 Ricardo Tadeu (P「esidente do CAP) deu as boas vinda a todos e iniciou a

SeSSaO.

1.4 O S「 Francisco Mont’Aiveme (Rep「esentante da CODERN) se ap「esentou e

deu boas vindas aos presentes.

1.5 O Sr Hosiney de Olivera Castro (Rep「esenfante dos Ope「adores Po巾u訓os),

assinou o termo de posse, Para aSSumi「 o cargo como (SuPIente) 「ep「esentante

dos Operado「es Portu釦os.

2, ORDEM DO DIA

2.1 Ricardo Tadeu 「ecomendou que os inte「essados documentassem formaImente

as soiicita96es feitas ao CAP atraves de instrumentos que deverao se「

ent「egues fisicamente a eie, P「esidente do CAP, visando fortalece「 o

atendimento aqueIas soiicita96es. Fez men9aO tambem sobre a inlPOrtanCfa do

Pianejamento antecipado aos pedidos elaborados, Para que haja viab掴dade

PeIos setores 「esponsaveis em atend針os.

2.2 Francjs∞ Mo巾’Aiveme fez um breve relato sobre a situa9aO do TerminaI

Saiinei「o de Areia B「anca:

a) que os DB 2 e DB 4 encontravam-Se funcionando sem problemas e o DB 3

encontra-Se definitivamente inoperante. Aquele DB devera se「 desmanteIado e

retirado, em Parfes, do TerminaI, atraV6s de uma ∞ntrata9aO POr lieita9aO que

Se「a iniciada. O DB l, devido uma avaria grave, CauSada po「 incencto eletrico,

encontra-Se, mOmentaneamente, inoperante e sera reparado em muito breve,

PO「一ICha9aO emergenClal Estlma-Se em 30 d’as’a Pa剛c’O do阿碑



b) que nao tinha conhecimento sobre o p「obIema que existe a necessidade de

troca dos bancos dos operado「es dos DBs e iria ve「楯ca「;

C) que ja existe um processo Iicitat6rio, em t「amita9aO, Para SOiuciona「 o

PrOblema da ambulancha e que as empresas cotadas encont「am-Se em fase de

an訓Se de dota9aO O「9amenta「ia, Para efetiva9aO do cont「ato;

d) que have「a visto「ia do IBAMA, nOS dias 30 e 31 de maio;

e) com 「eia9aO a trOCa dos tanques de 6ieo de combustivel, O COntratO ja foi

assinado com a Empresa TECMARES e as ob「as fo「am iniciadas no dia 13 de

maio, Para COnCiusao at6 o finai do m台s de junho;

f) com 「eia9急O aOS doiphins, OS ndmeros l e 5 nao p「ecisam sof「e「 「eparos, Ja

OS doIphInS 2 e 3 nao estaO em Prefeitas condi96es, maS enCOnt「am-Se em

「azoaveis condi96es-　Quanto ao doIphin　4, eSSe neCeSSjta de urgente

manuten9aO. Menciona que 「ecebeu o 「elat6「io compIeto da situa9aO de todos

OS doiphins e se comprometeu a encaminhar, aO fim da reuniao, aO P「esidente

do CAP e ao representante da Marinha, CF Rog6rio;

g) mencionou sobre a possibilidade e tentativa da nova Di「eto「ia da CODERN

de conseguir a =be「a9aO de um fundo do Gove「no Fede「al disponivel pa「a

SOiuciona「 algumas das p「ioridade do Te「minai de Areia B「anca;

h) quanto a situa9aO do afundamento da ’’iiha Nova’’, enCOnt「a-Se em t「atativas

uma proposta de acordo com a emp「esa Quei「oz Galvao, reSPOnSaVei soiidaria

POr Parte do Cons6rcio Areia Branca (responsavel peio contrato de const「u9aO

da冊a), uma VeZ que a meSma eSta tentando faze「 um aco「do de leniencia com

O Govemo Federal e, Para isso, P「eCisa nao te「 um hist6「ico de processos

judiciaisl. A CODERN deu um prazo e esta agua「dando a carta da Queiroz

Gaiv急o em que assume o reparo da ”iIha Nova’’; e

i) que extema sua preocupa9aO quantO a faita de manuten9aO da p「ote9aO

Cat6dica do Te「minai SaIinei「o. info「ma que esta cotando v書面as emp「esas

especia葛izadas e vai busca「 empresas que p「estam servi印para a Pet「Ob「as,

Para aValia「 a situa9aO daquele sistema. Acha importante realiza「 uma inspe9aO

Subaquatica. Ricardo Tadeu 「eite「a a importancia de um bom pianejamento

Pa「a SO=cita9aO de 「ecu「SOS aO Gove「no FederaI, fundamentando a importancia

da manuten9aO do Po巾o iIha.

2.3 F「ancisco Mont’AIve「ne fez as atuaiiza96es quanto quanto ao Porto de Natal:

a) quanto as quest6es de Seguran9a, menCionou que o AImi「ante Obe「g

(Di「etoトPresidente (DP) da CODERN) esta negociando os vaio「es

COntingenciados para serem iibe「ados, a fim de atenderem ao Plano de A9aO;

b) quanto a questao do p「ocesso instaurado em face do Estado do RN e

menC’On擁′



que o Ami「ante Leandro, Assesso「 do DP, esta SOb cont「OIe deste assunto.

2.4 S=Ma (Rep「esentante da CODERN) confi「ma que ja fo「am assinados e

enviados os co画tes pa「a nomea9aO dos Rep「esentantes do Municipio de Natai e

do Estado do Rio Grande do Norte, a fim de participa「em do CAP.

2.5 Ricardo Tadeu sugere que Damiao (Rep「esentante dos Operado「es Portua「ios)

fa9a a SO=cita9aO de 「epa「O do cabe9O Pa「a at「aCa9aO nO Porto de Natai por esc「ito

e encaminhe a CODERN, Pa「a que fique 「egist「ado e seja atendido o quanto antes.

2.6 Jai「son (Representante da Receita FederaI) infoma sobre necessidade da

aquisi9負O de um equipamento "scanner'一, Pa「a auX掴a「 O t「abaiho da Receita

Fede「ai e da fiscaliza9aO nO Porto de Natai.

2.7　O Sr Rica「do Tadeu fina=zou a 「euniao e informou que uma pr6xima se「a

agendada poste「iomente, quando do seu 「eto「no de fe而as, nO dia 27 de junho.

si-via H繁務C-
Secre蛤ria do CAP


