
ADMINSTRA9AO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - APPA
CNPJ/MF No 79.62't .439/0001-91

NtRE 41207943005
ATA DA 52' REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINSTFASAO

Realizada em 13 de dezembro de 2018
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, S 1o. da Lei6.404/76)

Aos treze dias do mes de dezembro do ano de dois mil e dezoito, es quatorze horas, na Sede da Secretaria de Estado

de Infraestrutura e Logistica - SEIL, sito a Avenida lguagu, 420, na cidade de Curitiba, Estado do Parana, reuniu-se o

consetho de Administra€o da ADMINISTRAQAo Dos PoRTOS DE PARANAGUA E ANToNINA - APPA (doravante

APPA), nas pessoas dos seus Conselheiros Nilson Hanke Camargo (Presidente), Roberto Feneira Dias (Vice-

Presidente), Joao Pedro Fruet Bettini Ribas Lupion (membro titular), Maria do Perpetuo Socorro de Oliveira (membro

titulaO, Alessandro Affornali (membro titular), Adriano Gustavo Vidal (membro titular), Lourengo Fregonese - Diretor

presidente da APPA, e como convidados os senhores, Joeo Arthur Mohr (membro suplente convidado), Julio Verner

Nadolny (membro suplente convidado), Alex Sandro de Avila - Drretor Administrativo e Financeiro da APPA, Guilherme

Costa de Toledo (Diretor de Engenharia e Manutenqao da Appa, Luiz Teixeira da Silva Junior - Diretorde Operag6es da

APPA e Jackson Luis Vicente - Diretor Juridico da APPA. A presenie reuniao tem a seguinte ORDEM DO OIA: 1)

Autorizar a abertura de licitaqao para contrata€o de empresa especializada na "Execuqao do Serviq! de lmplanta96o

de Sistema de Oceanog.afia Operacional, Controle de Qualadade de Dados Ambientais e Meteoceanogriflcos e

Monitoramento AIS do Trafego e Dispositivos de Auxilio a Navega€o (AtoN - Aids to Navigation)do Complexo Portuirio

de Paranagud e Antonina, conforme protocolo n' 14.701.638-7; 2) Autorizar a abertura de licitaQSo para contratagSo de

empresa especializada para a elaboragSo do Projeto Executivo, bem como a Execugao das Obras de derrocamento

submarino emergencial e remo€o do material de um maci@ rochoso at6 a cota de -'14,60m, localizado no canal principal

de acesso A Bacia de Evolueao do Porto de ParanaguA, conforme protocolo no 14.800.521-4; 3) Autorizar a abertura de

licitaqeo para AquisiQao de Correias Transportadoras para o Conedor de Exporta€o, conforme protocolo no 14.478.144-

7i 4) Apresentagao da verseo final da Politica de Transa96es com Partes Relacionadas; 5) Apresenta€o da versSo flnal

do Regulamento de licitagdes e contratos da Administra9eo dos Portos de Paranagua e Antonina - APPA; 6)

Apresenta€o e aprovaeeo da Carta Anual de Governanga Corporativa do Exercicio de 20171T Apresenta€o e

aprova€o da Politica de Divulgagao de Informaq6es e Porta Vozes; 8) Dar conhecimento ao Conselho de Administragao

sobre atualizageo do Regulamento Operacional da APPA; 9) Apresentar e aprovar, solicjta€o da Diretoria Juridica da

APPA para pagamento de valores referentes ao processo em que esta AdrninistragSo contende com a empresa CTO -
CONSTRUTOM TECNICA DE OBRAS CIVIS LTDA, processo judicial no 0006918-25.2008.8.16 0129, conforme

protocolo no 15.468.562-2; 10) Assuntos gerais: a) ApresentaeSo e aprovaqao do calendirio de reunieo Ordindrias do

Conselho de AdministraQeo da APPA pa,a 2019. DELIBERA96ES TOMADAS: No item "1" da Ordem do Oia: Foi

informado aos conselheiros que a APPA criou um grupo de trabalho para discutir o tema; No item "2" da Ordem do

Dia: Fica autorizada, por unanimidade, a abertura de licitageo para contrata€o de empresa especializada para a

elabora€o do Projeto Executivo, bem como a Execug;o das Obras de denocamento submarino emergencial e remog5o

do material de um maciqo rochoso ate a cota de -14,60m, localizado no canal principal de acesso a Bacia de Evolu€o

do Porto de Paranagud, conforme protocolo no 14.800.521-4, clm o valor m,imo de R$ 33.000.000,00 (trinta e kos

milh6es de reais): No item "3" da Ordem do Dia: Fic€ autorizada, por unanimidade, a abertura de licitaqeo para

Aquisigeo de Correias Transportadoras para o Corredor de Exportageo, conforme protocolo no 14.478.144-7, no valor

m6ximo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de reais); No item "4" da Ordem do Dia: Foi dado conhecimento da versao

final da Politica de Transaq6es com Partes Relacionadas, sem manifesta€o de disc4rdencia. sendo que a Conselheira

N4aria do PerDetuo Socono se absteve de manifestar-sei No item "5" da Ordem do Dia: Foi dado conhecimento da

versao final do Regulamento de licitagdes e contratos da AdministraqSo dos Portos de Paranague e Antonina - APPA.

sem manifestageo de discordancia, sendo que a Conselheira Maria do Perpetuo Socorro se absteve de manifestar-se:

No item "6" da Ordem do Oia: Fica aprovada a Carta Anual de Govemanqa Corporatava do Exercicio de 2017, sem

manifesta€o de discordancia, sendo que a Conselheira l\,4aria do Perpetuo Socorro se absteve de manifestar-se; No

item "7" da Ordem do Dia: Foi aprovada a Politica de Divulgagao de Informag6es e Porta Vozes, sem manifestaqeo de

discordancia, sendo que a Conselheira lvaria do Perpetuo Socorro se absteve de manifestar-se; No item "8" da Ordem

do Dia: Foi dado conhecimento aos conselheiros sobre atualizas€o do Regulamento Operacional da APPA, restando

convalidado pelo colegiado a edicSo das Ordens de Servigo no 206 e 20712018; No item "9" da Ordem do Dia: Restou

consignado que o tema n6o seri apreciado, uma vez que jd foi formalizado, nas pessoas do Diretor Presidente, Sr.

LourenQo Fregonese, e do Diretor Juridico, Sr. Jackson Luis Vicente, com base no Art. 6 da Delibera€o Normativa no

001/20!8/CCEE. A Conselheira Maria do Perpetuo Socorro de Olivelra. consignou que o presente tema cteveria ser
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submetido previamente ao Conselho. Os conselheiros Joeo Pedro Fruet Bettini Ribas Lupion e Roberto Fereira Dias

ponderam a necessidade de ser avaliado se o dispositivo correto da Delibera€o Normativa supracitada seria o inciso ll

ou lll, devendo ser feita a analise de competCncia, vez que o valor do acordo homologado de forma uma ultrapassa o

vator de 0,5olo do capitat social. Ainda, os Srs. Alex Sandro de Avila (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA). Luiz

Teixeira da Silva Junior (Diretor de Operaspes da APPA) e Guilherme Costa de Toledo (Diretor de Engenharia e

Manuten€o da APPA) solicitaram constar em ata o seguinter 1. Em reunieo de diretoria realizada na APPA, o Diretor

Juridico deu conhecimento a diretoria da APPA, acerca da existencia de processo judicial em tela, e informou que a

DIJUR estaria tratando da rescisao contratual e da desocupa€o do im6vel: 2. Que nao foram consultados previamente

acerca dos termos do acordo firmado; 3. Que neo foram consultados ou submetidos a apreciageo acerca dos valores

acordados; 4. Que n6o concordam com os termos financeiros do acordo firmado, especialmente com relag60 a tealizar

o dep6sito na conta do escrit6rio de advocacia que representa a outra parte, que entende que o adequado seria deposito

iudicial. Assuntos Gerais: a) O Presidente do Conselho sugeriu que o tema referente ao abastecimento de navios

(bunker), seja objeto de pauta ordinaria de reuni6es futuras do CONSAO, no sentido de ser discutido; b) Fica aprovado

catendario de reunieo ordindrias do conselho de Administragao da APPA para 2019, consoante anexo l.

ENCEnRAMENTO: Nao havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada. vai por

todos assinada.

ROBERTO FERREIRA OIAS
Vice-Presidente
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Membro Titular

ALESSANDRO AFFORNALI
Membro Titular

GUILHER COSTA DE TOLEDO
Diretor de E g e Manuten9ao da APPA

JULIO VERNER NADOLNY
Membro SuPlente Convidado
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GUIL#{ME COSTA DE TOLEDO
Dirotor de Eng e Manul€nQao da APPA
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