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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÅRRA _ CAP

PORTO DE NAZ4L E T巴柚酬4L DE AREL4 BRANCA

ATA DA 50.a REUNIÅo oRDINÅRIA

Data: 13/09I2019.

Horario: 8h30.

Local: Sede da CODERN - NataVRN.

l. EXPEDIENTE

l.1 Abertura da Reuniao: Aberta a sessao da 50.a Reuniao do CAP.

l.2 Aprovaqao e Assinatura da Ata da 49.a Reuniao, realizada em O2/08俄O19.

13 0 Sr. Gilson Freitas Galvao, Presidente do CAP, deu as boas-Vindas a todus e iniciou a

sess哀o as O8h50.

l.4 O Sr. Francisco Mont’AIveme Pires (Representante da CODERN) e demais

representantes deram as boas-Vindas ao Presidente e assinaram a lista de presen印.

2. ORDEM DODIA

2.1 0 Sr. Gilson Galvao questionou se algum dus presen`es teria alguma observacao e/ou

aviso que gostaria de ex`eriorizar antes que se desse inieio a OI.dem do Dia;

2.2 0 Sr. Pab看o (representante do Sindicato)mencionou que, nO皿imo mes, O quan`itativo

de guardas por`ud正us do Porto Ilha foi menor do que o exigido pelo plano de seguran a.

Falou tamb6血SObre um acidente ooorrido no port蚤o Su萱q}or鯨o Central), deixando este

POrtaO fora das condic6es adequadas e prejudicando a∴Segura皿Ca do Porto. O

representante dus demais trabalhadores empregadus da CODERN no CAP, Sr. SiIvano

Ba「bosa, informou que teria havido uma determina碑o do gerente de Areia BrancalRN

PaI’a que o di「ctor do sindicalo, Magno Santus de Farias, fosse desembarcado do

Terminal Salineiro〕 O que) num Primeiro momentoI PareCeu uma PerSegui曾fro politico-

Sindical e que, aPds conversa com o Diretor-T6cnico da CODERN, O meSmO informou

que foi uma deci§aO administ「ativa. O Sr. Silvano observou, ainda, que O atual gerente

estarin descu血prindo o atual ACT (Acordo Coletivo de TrabaIho), com rela飼o a

lrabalhadores no Porto-Ilha, bem como ao interesse do gerente de Areia BI.anCa de fazer

rodizios com os trabalhadores (GERTABITerra e TERSAB/TerminaI), Sem COnSlar e§Se

tipo de rodizio no Acordo Cotetivo dos trabalhadore§. Posteriormente, O Sr. Silvano disse

que o sindicato Iomara todas as alternativas legais e constitucionais para defender os
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trabalhadores, O ACT e a categoria.

2.3 O Presidente deu a oportunidade∴aO rePreSenta皿(e da CODERN para re§POnder aos

POSicionamentos dos representanles do Sindicato. O Sr. Francisco e§Clareceu) quan`o ao

quantjtativo dos guardasl que a CODERN tem ten(ado atender a legisla碑o vigente e

respeilar o descanso obrigat6rio. Quanto ao port如Sul, informou que realmen`e houve

um prejuizo do por偽o com o acidenle, maS ja esta sendo resoIvido. Sobre os demais

POn`os, quantO aO rOdizio de embarque e dese血barque no Porto Ilha, O Sal鉦io adicional

resuItan`e de horas extras nfrD Se trata de salario incorporado) maS bonifica碑o pela

PreS`a碑o de horas ex`ras) que devem ser I.ealizadas∴SOmente quando possivel e

necess各rio para a empresa, reSPeitando quest6es de gest負o e de sustentabi寡idade da

血e§血a;

2.4 O SI.. Airton Torres(ABTP) mencionou que a infraeslrutura do Terminal do Porto Ilha

realmente precisa de investimentos por par`e da CODERN, aSSim co血o por parte do

governo, Para naO Prejudicar as embarca?6es de navios. Falou que, devido aos ultimos

atrasos ocorridos nas embarcac6es saindo de Areia Branca, OCOrreu um Prejuizo na

imagem do Porto e das empresas do Sal em face das empresa§ impor`adoras, POdendo

gerar grandes problemas para o transpo巾e aquavi鉦io e funcionarios como um todo.

Informou que 6 necessario a∴COnSCientiza飼o do sindicato e de todos os funcion針ios de

que exis`em problemas de maior importancia neste momento que precisam da

COlabora碕O de todos, almejando-Se eVitar o prejuizo de鯖ni`ivo do Porto Ilha;

2.50 Presidente entrou na pau(a do dia. Esclareceu todo o processo do %PAC Copa,,no

tocante aos Terminais Mari(imos de Passageiros de SalvadorIBA, Recife佃E, NatallRN

FortalezalCE; que eSteS foram construidos nao s6 visando o embarque e o desembarque

de passageiros) maS eStruturados como Centros de Eventos; de modo a fomentar a

economia local/esladuaI, naO SerVindo somente ao periodo cruzeirista, maS tendo

viabilidade econ6mica durante todo o ano; que a inten碑o inicial era leiloar os quatro

terminais conjuntamente, id6ia posteriormente abortada, dadas as pa巾icularidades

turistico-eCOn6micas de cada estado; que lei16es foram maI.Cados em 2016, Sendo o do

TMP Recife suspenso e o do TMP Salvador tendo ocorrido normalmente; e que desde

ent各o os resultados do arrendamento do TMP Salvador ve血agradando a todas as partes

interessadas. Observou a Autoridade Portuaria quanto a ideia de transferir sua sede

admini§trativa para o TMPI POisI COm a retOmada dos∴arrendamentos por parte do

MInfra (OS eStudos do TMP Fortaleza estao em an乱ise no TCU, COm eXPeCtativa de leilfro

para o l.O semestre de 2020; e a adminis(ra碑o do Por(O de Recife demonstrou interesse

pela re`omada dos estudos),餌uramente, a SNPTA deve question糾a neste sentido;

2.6 0 Sr. Giuseppe (representante da Receita Federal) elogiou a nova gestao do Porto sobre

a mudanca cu‖ural para corrigir problemas e§truturais que n肴o dependiam de dinheiro.

Citando como exemplo) fios e cabos que costumavam ficar largados no chao e foram

consertados e coIocados em seguranca. Citou que da pa巾e gerencial言a 6 possivel

ident脆car visiveis血udancas e determina碑o. Reforapu a i血POrtanCia do CAP em

discutir e auxiliar nas melhorias do Porto;

2.7 Dando continuidade a pauta do dial O Presidente do CAP respondeu aos queslionamentos

do Sr. Silvano, feitos na 49.a Reuniao Ordindria.Quanto a uma pOSSfvel privatiza車o do

Porto-Ilha, inclusive∴COm falas do a`ual Ministro da Infraestrutura neste sentido,

midiatizadas em nivel nacionall eXPlicou que nao ha qualquer estudo do tipo em posse da

SNPTA e nem da Secre(aria Especial do PPI (Programa de Parceria de Investimentos);

quel aO Iongo de 2018) foram realizadas) na entaO Secre(aria Nacional de Portos,



apresentac6es∴CO血Principais apontamentos de um EVTEA (Estudos de Viabilidade

T6cnica, Econ6血ica e Ambiental) encomendado pela empresa Salinor a Merco Shipping

(empresa de consultoria com enfase no mercado hidrovidrio), maS que nenhum estudo foi

PrOtOCOlado na Secretaria; e que, Se血eS`udo, naO 6 possi▼el haver encaminhamentos

COnCre`os, muito menos discorrer sobre temas subsequentes;

2.8 O Sr. Francisco Mont’AIverne respondeu que, atualmente, O faturamenlo do Porto-IIha

represenla,aPrOXimadamente,70%do§　rendi血ento§　da CODERN. A sede de Natal

PrOVaVeImente nao sobreviveria hoje se血o Ter血inal Salineiro de Areia Branca. Mas a

atual administra碑o da CODERN tem feito de tudo para∴amPliar a capacidade

OPeraCional do Porto de Na`al e mudar este cendrio. Apenas ap6s `odas as ten`ativas

desta gestao, Sera analisada a sugestao do §enhor Rafael Mandarino (CEO da Salinor)

SObre a possibilidade da contrata碑o de um operador po巾u血io para o Terminal de Areia

Rranca;

2.9 Quanlo aos documentos enviados pela Au`oridade Portu各ria a SNPTA (incluindo

quadro-reSumO de nece§Sidades emergenciais do Terminal Salineiro de Areia Branca),

da`ados de 28 de agosto de 2019, O Presidente do CAP questionou de quando §eriam os

n心meros que municiaram tais informac6es. O Sr. Francisco Mont’AIverne escIareceu

que as informac6es sao de 2018. A16m disso, que O Valor da verba emergencial estipuIada

謹呈認諾誓書謹書諾霊豊霊岩霊書霊芝苓豊
questfro matem各tica que pode ser vista e conferida com facilidade;

2.10　O Sr. Silvano agradeceu pela∴aten碑O dada e pe!as respostas lrazidas pelo Pre§idente

do CAP sobre os questionamentos levantados pelo Sindicato no ambito da 49.8 Reuniao

Ordin各ria;

2.11 Quanto ao questionamento do CF Rogerio (representante da Autoridade Mar請ima) da

皿ima reunifro sobre os investimentos previstos para o Porto de Na`al e de Areia Branca1

0 Presidente do CAP reiterou que a prioridade da SNPTAIMInfra continua sendo uma

soluc負o vi短el a exilosa para a situa碑o do Porto-Ilha) maS que) COmO 6 de conhecimento

gera!l a POlitica de res`ri9fro or9ament鉦ia do Governo Federal atinge∴a tOdos os

minis`6rios e o Minist6rio da Infraestru(ura, PrOPOrCionalmente, eSta Sendo um dos mais

afetados. Visando nao comprometer sua a`uac蚕o e mante「 sua politica de investimentosI

o MIn什a vem buscando alternalivas. Uma delas 6 seu ousado e arrojado programa de

concess6es, COnfeccionando e redefinindo esludosl atentando-Se aS reais necessidades de

todo o setor portuario e ouvindo o mercado) fato que culminou no sucesso dos皿imos

lei16es de arrendamentos, COm a garantia de investimen`os que uI書rapassa血R$ l bilh如

dereais;

2.12　0 Sr. Gil§On Galvao questionou a mesa se algu6m ainda tinha∴algu血a§SuntO em

que§t蚕O Para O dial atentando que o momento de博comunicac6es e avisosll deve ser

utiIizado para ‡aI; que O Conselho tem um prazo m6dio de 30 (trinta) dias para sugest各o

言。霊霊。霊豊島窪蕊菩霊i霊i霊器岩盤嵩豊器
por e-mail ou `elefonel durante o periodo entre uma reunifro e outra; e

2.13　0 Presidente encerrou a reuniao e anunciou que devera in重brmar) em breve)SObre as

datas dos pr6ximos encontros do CAPI Observando que a data da reunifro de ou(ubro est各

喜di v’Sltal aO Termln棚哩Ser real∴羅
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