
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÅRIA - CAP

POR7[)S DE MJAしE A層E/A B凧AN`A

ATA DA 48a REUNIÅo oRDINÅRIA

Da(a: 12IO7I2019

H°「ら「ね　9 30h

」ocaI Sede da Codem - Natal/RN

l. EXPEDIENTE

l.1 Abe巾」ra da ReuniaO Aberta a sess各o da 48a Reuniao do CAP.

1 2 Aprova9aO da Ata da Reunia。 ∩.O 48, realieada em12ro7/2019

1 3 O s「 Ricardo Tadeu (Presidente do CAP) deu as boas vIndas a todos e iniciou a

SeSS負°

1.4 O sr F「ancisco Mont’Aiveme (Represenfante da CODERN) deu boas vindas aos

PreSenteS.

1 5 O sr Francisco pediu descuipas pelo lmP「eVisto da saia de reunほO.

2. Term!naI de Areia Branca

2.1 S「 Francis∞ Mont’Aiveme fez llm breve reiato sobre a situacao ope「acienal dos

DBs Escfa「eceu que a =ha possuI atuaimente 3 DBs. Um esta completamente

SuCateado, e deve se「 reti「ado Um teve uma pane pe10 incencio, maS ja sendo

consertado no Temlinai SaIineirO de Arela Branca Neste momento, 2 DBs estao

em pleno funcionamento

2.2 A ambuぬncha nao concluIu O ProCeSSO 2019 331 para cont「ataeao por um ano.

O p「ocesso atua1 2O19 303 por dlSPenSa, tem du「a9aO de 2 meses que sera

encerrado no fim de agosto

23 Quanto ao p「ocesso OIO12O19 (TecmareS) da Tancagem no Po巾〕 =ha, OS

tanques de 61eo dieSei ant喝OS ja foram ∞rtados e retlrados. mas ve輔∞u-se

que o piso do Iocal estava muto daniflCado. Fol autOrlZado um aditlVO aO

cont「ato OlO俄O19 para a 「efo「ma da area onde serao coIocados os novos

tanques, ∞m a Pro「「OgaC肴O de mais 45 dias Os dois tanques ja subi「am e

fo「am cotocados na Iiha.

2 4豊器器蕊Sc塁s窪f器D…単
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mantenha o bom andamento da ope「aeao da liha.

2.5　　Quanto aos doiphlnS, CF Roge「iO (Rep「esentante da Ma「inha)

manifestou que a soiu?aO temPO「a「Ia dada aos doIphlnS, eSta atendendo bem

as necessldades A dnica p「eocupa9aO e de que os doIphinS naO VOItem a fica「

na sltua9aO que eStaVam. As notificae6es (「eports) cessa「am e agua「da-Se

apenas quando possivei, uma SOiu9aO definitlVa Para OS meSmOS

2.6　　Sobre o afundamento da =ha, ho」e Peia manha aconteceu uma reun治o

COm t「eS 「eP「eSentanteS do Cons6「cio que 「eaiiZa「am O COnSertO da parte nova

da llha Eies ofe「ece「am um pagamento, maS O meSmO fo=eCuSado pela

dIretO「ia da CODERN, que deseja que eles 「ealizem o conserto definltlVO da

=ha. A emp「esa Quei「oz Gaivao comp「ometeu-Se a enCaminha「 uma p「OPOsta

Pa「a a CODERN. O processo judiclal contInua em andamento.

2.7　　O s「 F「ancISCO quantO a P「Ote9aO Cat6dica, eXiste uma perspectiva

Pa「a um PrOCeSSO iieitat6「lO Pa「a SOluciona「 este p「obIema assim que demalS aS

u「genciaS forem sanadas (detectadas peIo lbama)・

2 8　　O s「 F「anciSCO informou que tem buscado aumenta「 a capacidade de

Sai na =ha. Estamos chegando a 9 (nove) toneladas/dIa, maS eIe acredlta que

esta media sefa aumentada com o reto「no do DBl.

3. Situacao do Porto de NataI:

3.1　　O PresIdente do CAP infomou que e necessa「io t「abaIha「 pa「a a

Iibe「acao dos vaIo「es contingenciados pelo Gove「no Federai pa「a a CODERN

O s「 FrancISCO Info「mou que o di「eto「 financei「O e O di「etor p「esidente da

CODERN, tem t「abaIhado conjuntamente em B「asilia pa「a ap「esenta9aO dos

P「Ojetos e llbera9aO dos valo「es

3.2　　O P「esldente do CAP questiOnOu SOb「e o p「OCeSSO judIClai cujo oPJetO

色a ponte Mllton Nava○○o, SOIICitando ae6es da P「efeitu「a e do Gove「no do

Estado para a adequa9aO da mesma. O s「 F「anciSCO eSCla「ece que o AIml「a=te

Leandro, aSSeSSO「 do DP esta cuidando difetamente dISto e que 」a foi corrIgido

o termo menciOnado e「「oneamente nO P「OCeSSO (COIoca9aO de defesas na

Ponte, e naO de defensas).

3.3　　O P「esidente do CAP lnfo「mou que os 「ep「esentantes da P「efeitu「a do

Natai e do Gove「no do Estado Ja fo「am convldados e notificados pela CODERN

Pa「a atualiza「 OS mandatos e enviar novos rep「esentantes.

3.4　　GiuSePPe (rep「esenta=te da Receita Fede「ai) 「efo「9a SObre a

impo胎ncia da aquisicao do Scaner pa「a manuten辞o da segura=ea e COntrOle

da entrada de d「ogas entre as ca「gas exportadas peIo Porto de Natal e ga「anti「

que as ope「a96es do Porto nao sejam suspensas`

3 5　　O S「 Rica「do Tadeu fInaijzou a 「eunjao e mfo「mou que uma p「6×ima
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F調nclsco Can肌d6 G. de Sousa

Rep「esentante da ANVISA

Dami曇o Danta8 da Costa

ConseIhelro Titular - Represen(anle da

CIasse dos Trabalhadores Po「tua「lOS AvuIsos

詔霊芝霊一語
Conselhelro SupIenle ・ Representante da

Classe dos T「abalhado「es Po「tu書面os AvuIso9

George Monteneg○○ de Albuquerque

ConvIdado da CODERN

si,w悠㌃
Sec「et!面a do CAP


