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ATA DA 19'REUNIAO ORUNARN DO

CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA. CAP

Aos vinte e dois do m6s de janeiro de dois mil e dezesseis, is nove horas e trinta minutos, reuniu-

se em sua 19a. Reuniao Ordinaria o CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA - CAP de

ParanaguS, na sede da Autoridade Portuaria - Administrageo dos Portos de Paranagua e

Antonina - APPA, sito na Av. Ayrton Senna da Silva, 161, Paranagu5, ParanA, com a presenqa

dos Srs. Conselheiros: Zulfiro B6sio, Ant6nio Pacheco, Adriano Dutra Emerick, Carlos Tortato,

Sandro Pereira, Ogarito Linhares, Edson Aguiar, Gerson Antunes, para tratar da seguinte: I -
Abertura dos Trabalhos; 2 - Relat6rio Gerencial da APPA - Representante do Poder Ptiblico

pela AdministragSo do Porto de Paranagua - Conselheiro Luiz Teixeira da Silva Junior; 3 -
Informag6es Gerais; 4 - Expediente, 4.1 - Relat6rio de Atividades do OGitO, 4'2 -
Correspond6ncias Expedidas e Recebidas. Abrindo os trabalhos, o Presidente Luiz Femando

Garcia da Silva saudou e agradeceu a presenga de todos. Passou a palavra ao Conselheiro

Zulfiro B6sio para tratar do tema "Porto sem papel". O Senhor Conselheiro destacou que o projeto

"Porto sem papel" existe a 12 anos, por6m, sem efetiva execuqao, pois faltava o incentivo e a

cooperagSo dos empres6rios como um todo, principalmente os que trabalham com com6rcio

exterior. O governo federal e o governo estadual estSo definitivamente interessados que este

projeto tenha efetividade. Este projeto visa reduzir tempo, vai encurtar distancia, al6m da grande

economia que vai trazer para o estado e para o pais. Destacou que 6 preciso empenho de todos

para que at6 o ano de 2017 o Porto de Paranagu6 esteja adequado ao projeto "Porto sem papel".

O presidente retomando a palavra, relatou que houve uma conversa entre a SEP e a ANTAQ

sobre este projeto, na qual o Ministro elegeu este projeto como uma das fenamentas primordiais

para os Portos. Dando continuidade, foi passada a palavra ao Senhor Leandro Klaus para a

apresentagSo do Relat6rio Gerencial da APPA (em anexo). O Sr. Argyris Economou, Presidente

do SINDAPAR, pediu a palavra para relatar que o projeto "Porto sem papel" em Paranagud est6

funcionando quase 100%. No entanto, o projeto funciona bem no lado dos empres6rios, mas nos

6rg6os envolvidos nao acontece, pois contam com servidores suficientes para atender a

demanda, tendo em vista que para o projeto ter seu andamento correto, do outro lado 6 preciso

que algu6m esteja pronto a atender, nao por falta de boa vontade, mas sim por falta de

contingente necess6rio, fugindo do foco do projeto "porto sem papel" que se pauta, sem duvidas,

no melhoramento e aprimoramento todo o sistema. O Conselheiro Gerson Antunes pediu a

palavra para que seja incluido na pr6xima pauta sobre a fiscalizagSo do recebimento e entrega da

carga pela Autoridade Portueria para efetivar o determinado na Lei 12.815. O Conselheiro Zulfiro

B6sio pediu a palavra para evidenciar que para a implantagSo efetiva do projeto "Porto sem papel"
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6 necessario que junto com a sistemetica do processo, todos os anuentes estejam funcionando

perfeitamente com o programa. O Conselheiro Ogarito Linhares pediu a palavra para enaltecer a

ideia do Porto sem papel, mas que, os problemas corporativos sao superiores aos operacionais.

Sugeriu que a SEP visualize junto a ANTAQ a possibilidade de um Bureau da liberaQao, pois se

ocone de n|o haver pessoal suficiente nos 6rg5os no sistema, a operaqao p6ra. O Conselheiro

Sandro Pereira pediu a palavra para evidenciar uma preocupaQSo da classe trabalhadora com

relag6o a Guarda Portuaria, tendo em vista a efetivagSo da determinagdo da terceirizagao e

reduqio da Guarda Portu6ria. Destacou que a Guarda Portu6ria 6 um dos 6rg5os de seguranga

utilizado pa'a fazet cumprir um apoio operacional, conhecido como ISPS CODE, um dos bragos

armados da UniSo para tazer a seguranga no Porto. Solicitou ao Presidente que leve esta

preocupageo ao Ministro e que apresente um posicionamento. Retomando a palavra, o Sr.

Presidente relatou que a Guarda Portu6ria 6 um dos assuntos que gerou uma ComissSo temAtica

encabegada diretamente pelo gabinete do Ministro, por se tratar de um assunto que atinge toclos

os Portos do pais e que para a pr6xima reuniSo 6 possivel que j6 tenha algo de novo sobre o

assunto Dara hazer ao Conselho. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presen9a

de todos, sendo esta Ata lavrada lida e aprovada por todos os Conselheiros presentes assinada

em lista anexa.
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LISTA DE PRESENCA

19' REUNAO ORDINARIA DO CONSELHO DE AUTORIDADE
PORTUARN _ CAP

DATA:22 DE JANEIRO DE 2016.

HORA:09:30

PARA CONSELHEIROS
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AtlToMa P4uleh
CtlPtTtfN/A
7oe1t< Do

a-t
7z /w-,442-..-

6 etrrotr 96 fi, /) ";,n'; \) . ,.-., i a-^ '-.)' i ,L?r
.z.\
V( q\tt N] f1 priarl $ .0'--.u-ro n r- \Au^-trr 91

{; rlr ti/\ PoRt _,$,;5
6iro. Gnre-"*,^ (4%-

ifuil^n,, ft &;*- fr € B,
qar0i/,,n \,;tb 6lt(/ttuL H,6I I<A //WV)



coxsEuto DE 
^UTORTO 

O!FORrrrAi oo ?onro D.

Cep: 83203-800 - paranagui _ pR

Tel. 141, 3420-1142 - F ax (41) 3420 _tg6o

www.autoridadeportuaia.pr. gov.br

E-mailj cap.pgua@appa.pr.gov.br

LISTA DE PRESENCA
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