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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÅRRA _ CAP

POR7us DE NA場4L E AREIA BRANCA

ATA DA 49.a REUNEÅo oRDINÅRIA

Data‘ O2/O812O19

Ho「a=0: 9h30

Local: Sede da Codem - NataVRN

l. EXPEDIENTE

l.1 Abertura da Reuni負o: Aberta a se§SaO da 49.種Reuniao do CAP.

1.2 Envio para Aprova碑o da Ata da 48.a Reuniao, realizada e血12ro712019.

l.3 O Sr. Gilson Frei`as Galvao, O nOVO Presidente do CAP, aSSinou o Termo de Posse, deu

as boas vindas a `odos e iniciando a sess負O aS O9h40.

1.4 0　Sr・ Francisco Mont’AIveme Pires (Representante da CODERN) e demais

representan`es se apresentaram e deram as boas vindas ao novo Presidente.

丁　O「iDEM DODIA

2.1 0 Sr. Gi看son GaIv肴o solieitou a∴aPreSenta碑O de todus us presentes e, em Seguida,

apresentou-Se. Fez esclareeimen us sobre seu Minis俺rio quanto as responsabilidades e

atribui95e§ e reforapu sobre a importancia do CAP.

2.2 O Presidente∴anteCipou sobre∴a reuni各o que ocorrera entre `odos os indicadus pela

Secretaria Nacional de Portus e Transporte Aquavi釦ius - SNPTA as presidencia∴e

SuP16ncia dus CAPis, nO dia O7 de Agosto de 2019, e abriu a palavra paraqucos presentes

apresentassem suas insatisfac6es/d心vidas, Para que aS meSmaS Sejan levadas, na

OPOrtunidade da reuniao, junto a sec「etaria em questao e ao Minisl誼o da
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CONSAD, CONFIS, entre OutrOS, COm POderes de∴autuaCaO, PareCe Ser redundante a

existencia e a necissidade do CAP, PeIo menos peranle a visao da Receita FederaI.

2.4 O Presidente escIareceu que, quantO aO POS§ivel progra血a de desestatiza碑o de portus

brasleiros, O da Codesa 6 um projeto pHoto, ainda em fase de estudus para a defiul碑o do

modelo de desestatizacao mais cabibel; que, Caso O CronOgra血a ProPO§tO §iga seu cursoSem qu中毒Se料oo皿洋二酷薄



!)roJel.' C。血一。 ,一IOde!0' e que nO▼ `lS deses`a'一Z・ng6esくく" C。萱nl)・i一一一IlaS DocilS Iede「.1!S Serfro

・一一〇・llisedas. I・'n,bem men{一.'nO葛- a InC一,萱哩O de一)or置.,S de de看egac6es I血一一n-C重1)・一1 e

estadu・'看pe看・l deses'.I`一Z・一く盃。 e ・l C‘'nS皿・一・一SNP一▲ p.1r・一・一re・'一一ZaCaO de cstu。os sollre.

2・5 SiIvano Barbosa (Represen`ante do Sindicato dos Trabalhadores da CODERN) `rouxe ao

PreSidente do CAP a preocupa碑o dos `rabaIhadores (Principalmente do Porto I!ha)

quan`o a manuten碑O de §euS PO§tOS de traba-ho devido a entrevista do Minis`ro Tarcisio

Gomes de F「eitas dada a GIobo News. Tambch quanto seu posicionamen`o no Senado.

Gostaria que fosse mais bem escIa「ecido quai seria∴a Situacao dos trabaIhadores

empregados, aSSim como os `rabaIhadores avuIsosl nO CaSO de realmente ocorrer a

Privatiza碑o das Docas no BrasiI.

2.6 O Sr. Francisco Mont?AIveme書bi ques`ionado pe!o Presidente do CAP qua血`o a

existencia de Emendas Parlamen`ares paI.a a CODERN. EIe informou que exis`e uma

Emenda de R$52　milh6es para o Termina- de Areia B「anca, embora∴ainda

COntingenciada・ O Dire`or Presidente da CODERN `em mantido contato direto com o Sr.

Diogo Piloni (Secret細o Nacional dos Portos e Transportes Aquavidrios) buscando a

libe「a碑o dos recursos. Existe a necessidade de aproximadamente 73血ilh6es de reais

Para a reCuPera碑O do Porto I!ha・ COmO reSultado do estado precario em que se encontra.

2.7 0 Pre§idente do CAP ques`ionou sobre a exis`6ncia ou nao de mais algu血a dema皿da por

Parte dos representan`es. Exp6s sua visao quanto ao excesso de midiatizacao

SenSaCionaIista do problema vivenciado no Porto de Na`al, PeIa apreen碑o de drogas"

Quan`o a pub!icidade negativa dos pr6prios represen書an`es do CAP, quando a droga

atravessou metade do continente・ Sem Ser aPreendida) e tOda responsabi!idade recaiu -

midia(icamente -aPenaS∴SObre o Porto de Natal言mpactando negativamente es§a

Companllia Docas.O presidente coIocou-Se a disposi碑o de todos para apresentar suas

insatisfac6es e sugest6es, Para SO!u辞o dos probIemas in`ernamen`el anteS de divulgar os

assuntos extemamente. Agindo efetivamente de forma cooperativa com e§Se Conselho.

2.8 0 Presidente do CAP esclareceu que o CAP funciona como um bra?O direto para o

Secret緬o Nacional de Portos e Transportes Aquaviarios. Que o Conse萱ho 6 um time, que

PreCisa da colabora確o de todosタCO血ZeIol reSPOnSabiIidade e compromisso.

2・9 O Sr. Jairson S. de Oliveria (Receita Federal) apresentou suas insatisfac6es sobre a

forma anterior de atua碑o do CAP. Demonstrou con§ider州o ineficien(e (COnforme visao

da Receita) para contribuir efetivamente com a gestao da CODERN, auXiliando de fato

nas medidas necess礼ias para∴a redu確o do risco no Por`o de Nata!. Demonstrou

Satisfa碑o com a nova gestao da CODERN e espera que o CAP possa contribuir

e重班vamente na soIu確o das defici6ncias do Porto.

2・10　0 CF Rog6rio Medeiros (representante da Autoridade Maritima) comentou que as

reuni6es do CAP tendem a §e afa§tar da pauta e as§im o debate sobre os temas acaba nao

a `ingj n d o seus obj e`ivos.

Sobre o coment釦io do Sr GiIson Galvao, aCerCa da midiatiza晦o sensacionalisla e da

responsabilidade dos membros do CAPl afirmou quel a despei(O de entender a posi碑ol

acredita que os assuntos devam ser §eParados. A narrativa exposta peIa midia 6 uma

questao de comunica碑o, e細尾o exime o Porto das graves deficiencias de seguran印que

S釦not6rias e devem ser corrigidas. Adicionalmen(e) Iembrou que o fato da presidencia

do CAP ser exercida por membro do Minist訂io dos Transportes tem o prop6sito de dar

aque萱e 6rgao visibilidade dos problemas discu`idos, e aSSim permitir que ele atue na sua
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O CF Rogerio Medeiros so!icitou entfro que ficasse registrado o §eguinte ques(ionamento

a Se「 reSPOndido na pr6xima reuniao do Conse看ho pe-o SI. GiIson: "Quais as ac6es

COnCretaS Planejadas pelo Minis(6rio do§ Transportes para a corre飼o da§ deficiencias da

in柵aestrutura portudria no Estado do Rio Grande do Norte?'一

2・11 O Sr. George A!buquerque (Representante do Operador Po血餌0) concordou com o

rePreSentante da autoridade maritima quanto aos seus∴aPOntamentos, maS tamb6m

de血onstrou-Se bem sa`isfeito com a nova gestfro da CODERN, dando final皿ente uma

resolu9aO Para alguns dos problemas anteriormen`e discutidos no CAP.

2.12 O Presidente se comprometeu em apresentar, na Pr6xima reuniao do CAP, O

POSicionamen`o do Minist6rio da Infraes`rutura quanto a forma de como aquele
Mjnist6riopretende contribuir para uma melhora na infraestrulura da CODERN e

resolucao dos problemas de seguranca. Ficou de apresentar) tamb6m) aO Representante

do Sindicato dos TrabalhadoresタCOmO POder各f car a situa碑o do§ trabaIhadores no caso

de um arrendamento do Por`o IIha e sobre a questao dos PDV,s.

2・13　0 Presiden`e pede a colabora飼o de todosl reitera a importancia do CAP e finaIizou a

reuniao. O mesmo se comprometeu a verificaI. Sua∴agenda e infomar em breve e

antecipadamente sobre as datas das pr6ximas reuni6es do CAP) Para OS Pr6ximos mese§.
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