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        CONSELHO DE AUTORIDADE 

       PORTUÁRIA 

ATA da QUADRAGÉSIMA SEXTA reunião ordinária do CONSELHO DE 
AUTORIDADE PORTUÁRIA DE ANTONINA, realizada aos VINTE dias do mês 
de MAIO de DOIS MIL E DEZ, às 14h00, na Sala de Reuniões do CAP, no 
Terminal Barão de Teffé, situada na Avenida Conde Matarazzo, nº 2500, na 
cidade de Antonina, Estado do Paraná, presentes os Conselheiros devidamente 
convocados: Luiz Hamilton Lima Mendonça, Presidente do Conselho; Celso 
Cerchi Bonatti, André Ricardo Cansian, Aroldo César da Costa Filho, Paulo 
Moacyr Wilhelm Rocha Filho, Valdécio Antonio Bombonatto, Aroldo César 
da Costa, Reginaldo Pereira, Luis Carlos de Souza, Edenoir Batista, Paulo 
Roberto Pacholek, Enzo Gouvêa Nicastro, Ozeil Moura dos Santos e Néri 
Becchi Dal Prá. Como convidados os senhores Disonei Zampieri, da SEAB; e 
João Ricardo Gritzenco, da HRaifa Logísitca Integrada. 

46ª Reunião  
CONSELHO DE 
AUTORIDADE 
PORTUÁRIA DE 
ANTONINA 
Realizada em 
20.05.2010 

I – ORDEM DO DIA | 1 – ABERTURA DOS TRABALHOS – Palavra do 
Presidente. | 2 – POSSE: Bloco do Poder Público – Representante do Governo 
Federal: Celso Cerchi Bonatti, suplente e no Bloco dos Usuários dos 
Serviços Portuários e Afins – Representante dos Proprietários e 
Consignatários de Mercadorias: Amer Said Zahoui, suplente. | 3 - AVALIAÇÃO 
E APROVAÇÃO DA ATA – 44ª Reunião Ordinária do CAP/ANT. | 4 – 
POSICIONAMENTO SOBRE O ANDAMENTO DOS TRABALHOS DAS 
COMISSÕES INTERNAS DO CAP – Conselheiros Relatores indicados: 4.1 – 
Comissão Permanente de Atração de Cargas, Fomento Industrial, Comercial e 
Ação da Agenda Propositiva; 4.2 - Comissão Permanente do PDZPO/Antonina – 
Discussão Portaria 414 - SEP; 4.3 - Comissão Permanente de Dragagem; 4.4 - 
Comissão Permanente Orçamentária e Tarifária; 4.5 - Comissão Específica para 
a Implantação do Centro de Treinamento Profissional – CTP – Relatório de 
Cursos Realizados e Programados para 2010. 4.6 – Comissão Permanente de 
Cabotagem. 4.7 –Comissão Específica para o Acompanhamento do Projeto da 
Rodovia de interligação de Antonina à BR-277. | II – EXPEDIENTE - 
COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES GERAIS: Correspondências Enviadas e 
Correspondências Recebidas | III – ASSUNTOS GERAIS. 

PAUTA 

Como PRIMEIRO item, o Presidente Senhor Luiz Hamilton Lima Mendonça, 
agradeceu a presença de todos e comentou do esforço que tem feito para 
atender as demandas do Porto de Antonina, já que o projeto de cabotagem vem 
sendo bem aceito e procurado, e o mesmo deve dar um retorno rápido, a pedido 
do próprio Ministro dos Portos. 

1º 
ABERTURA DOS 
TRABALHOS 

Palavra do Presidente 

Como SEGUNDO item, o Presidente Senhor Luiz Hamilton Lima Mendonça, 
empossou o senhor Celso Cerchi Bonatti, como suplente, por um período de 2 
(dois) anos, no Bloco do Poder Público, como representante do Governo Federal, 
conforme Portaria nº 96, de 09 de março de 2010, da Secretaria de Portos, 
publicada no Diário Oficial da União, nº 46, em 10 de março de 2010. O 
Presidente informou que o senhor Amer novamente não compareceu para tomar 
posse e disse ao Conselheiro Celso que a partir daquele momento ele passaria 
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a ter com ele responsabilidade sobre os trabalhos do CAP Antonina e que nos 
momentos em que o Presidente tiver impedimentos, ele o representaria, sempre 
procurando resolver os problemas que surgirem pensando no coletivo.  

2º 
 POSSE DE 

CONSELHEIROS: 
- Bloco do Poder 

Público 

Como TERCEIRO item, o Presidente Senhor Luiz Hamilton Lima Mendonça, 
colocou para avaliação e aprovação a Ata da 44ª reunião, que foi aprovada por 
unanimidade. 

3º 
AVALIAÇÃO E 
APROVAÇÃO: 
Ata 44ª Reunião 

Como QUARTO item, o Presidente Senhor Luiz Hamilton Lima Mendonça, 
passou a palavra aos conselheiros relatores das comissões internas. 4.1 – 
Comissão Permanente do PDZPO: O Conselheiro Relator Paulo Moacyr 
Wilhelm Rocha Filho primeiramente justificou a ausência do senhor Mário Lobo 
Filho, Superintendente da APPA e informou que não poderia permanecer por 
muito tempo na reunião, pois havia sido convocado para estar em Paranaguá, na 
APPA, em reunião com Diretorias e Governador do Estado. Sobre o PDZ disse 
que recentemente havia recebido ligação da senhora Mayara da SEP, que 
demonstrou preocupação com o cumprimento da Portaria 414-SEP pelo Porto de 
Antonina. O Conselheiro informou que pelo porte de Antonina, seria muito difícil 
atender as exigências, porém, a Mayara disse que as exigências são legais e 
deveriam ser atendidas. Disse também que o mesmo ficou responsável por 
enviar uma cópia do PZDPO a SEP para análise. Por fim destacou que a 
comissão deverá se reunir para confrontar o PDZPO atual com a Portaria 414, e 
analisar se haverá condições da comissão realizar o trabalho ou se haverá 
necessidade da contratação de consultoria. Os Conselheiros Luis Carlos de 
Souza e Ozeil Moura dos Santos disseram que seria importante que a empresa 
que elaborou o PDZPO e o Plano Diretor Municipal pudesse estar presente na 
reunião da comissão para realizar a adaptação a portaria. O Presidente disse 
que quando o trabalho estiver concluído ele quer fazer o encaminhamento oficial  
e cobrar o que for necessário em relação ao plano e seus projetos. 4.2 – 
Permanente de Dragagem: O Conselheiro Relator André Ricardo Cansian 
informou que há quatro meses havia sido criada uma comissão de dragagem na 
APPA, ficando a mesma subordinada diretamente a Superintendência, porém, 
atualmente a empresa está em transição tendo seu novo superintendente 
assumido a poucos dias e repassando a responsabilidade dos trabalhos de 
dragagem a Diretoria Técnica. Disse que toda parte burocrática já está 
encaminhada, porém, a licença ambiental está travada, sendo que inclusive, já 
foi montado um grupo de trabalho reunindo toda comunidade portuária para unir 
esforços em prol da parte ambiental em conjunto com a técnica, pois o atual 
plano depende exclusivamente do licenciamento. O Conselheiro Luis Carlos de 
Souza comentou que a explanação do Capitão dos Portos no Theatro Municipal 
foi muito interessante, porém, acabou ficando frustrado porque esperava que o 
mesmo anunciasse a revogação da portaria que restringia o calado de Antonina, 
permitindo assim que as operações retornassem ao porto. Informou que   
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atualmente há 200 (duzentas) famílias paradas aguardando o retorno das 
operações no porto, e além delas, os próprios acionistas da Ponta do Félix já 
estão cansados de apenas investir no Porto e não ver o retorno do seu 
investimento. O Conselheiro Ozeil Moura dos Santos ratificou as palavras do 
Conselheiro Luis Carlos e comentou que os conselheiros precisam fazer as 
coisas acontecerem. O Presidente perguntou aos conselheiros qual seria 
exatamente o problema com a Capitania dos Portos, para que pudesse 
direcionar suas ações para buscar resolvê-lo. O Conselheiro Valdécio Antonio 
Bombonatto informou que a dragagem foi realizada e o calado de 8,10 foi 
restabelecido, na seqüência a documentação foi encaminhada a APPA, 
posteriormente à Capitania, que enviou ao setor competente da Marinha do 
Brasil, e que dentro de quinze dias a resposta sairia e até aquele momento não 
saiu. O Conselheiro Ozeil questionou o porquê de ninguém ter cobrado o 
Capitão quando a palavra havia ficado livre em sua apresentação no Theatro. O 
Presidente disse que o CAP poderia elaborar um ofício reiterando a solicitação 
da Ponta do Félix, para que o calado seja restabelecido. O Conselho aprovou por 
unanimidade a elaboração do ofício e o Conselheiro Luis Carlos de Souza se 
disponibilizou a entregar o ofício ao Capitão dos Portos. Prosseguindo o 
Conselheiro Aroldo César da Costa sugeriu que fosse enviada uma missiva ao 
Governador do Estado e ao Secretário de Transportes do Estado, solicitando 
agenda para reunião com uma comissão do CAP para expor a situação do Porto 
de Antonina. O Conselheiro Ozeil ratificou a idéia e pediu que no mesmo ofício 
fosse inserida a necessidade da discussão sobre o terminal Matarazzo. O 
Presidente solicitou que os conselheiros se manifestassem sobre as 
preposições e indicassem os membros para formar a comissão. O Conselho 
aprovou por unanimidade as preposições e indicou os seguintes conselheiros 
para a comissão Paulo Moacyr Wilhelm Rocha Filho, Luiz Henrique Tessutti 
Dividino, Ozeil Moura dos Santos, Luis Carlos de Souza, Néri Becchi Dal Pra e 
João Ricardo Gritzenco. 4.3 – Comissão Específica para Implantação do 
Centro de Treinamento Profissional: O Presidente parabenizou o relatório de 
cursos feito pelo OGMO, e disse que é de fundamental importância que as 
pessoas evoluam, aprendam e adquiram novos conhecimentos. O Conselheiro 
Edenoir Batista informou que a Marinha do Brasil autorizou 21 (vinte e um 
cursos) para o corrente ano, e no mês de julho começarão os primeiros 
treinamentos.  
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Como SEGUNDA PARTE da Pauta o Presidente passou para Expediente – 
Comunicações e Informações Gerais. Como Correspondências Enviadas o 
Presidente informou que o CAP enviou: - Ofício nº 005/2010 – CAP/ANT, de 01 
de abril de 2010, enviado ao senhor Benedicto Fonseca Moreira, Presidente da 
Associação de Comércio Exterior do Brasil – AEB, solicitando indicação de 
conselheiro para compor o Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins, 
como representante suplente dos Importadores e Exportadores de Mercadorias. - 
Ofício nº 006/2010 – CAP/ANT, de 01 de abril de 2010, enviado ao senhor Mário, 
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Teixeira, Presidente da Federação Nacional dos Conferentes e Consertadores de 
Carga e Descarga, Vigias Portuários Trabalhadores de Bloco, Arrumadores e 
Amarradores de Navios, nas Atividades Portuárias - FENCCOVIB, solicitando 
indicação de conselheiro para compor o Bloco da Classe dos Trabalhadores 
Portuários, como representante suplente dos Trabalhadores Portuários Avulsos. - 
Ofício nº 007/2010 – CAP/ANT, de 05 de maio de 2010, enviado ao senhor Mário 
Marcondes Lobo Filho, Superintendente da APPA, solicitando indicação de 
conselheiro para compor o Bloco dos Operadores Portuários, como 
representante suplente da Administração do Porto. - Ofício nº 008/2010 – 
CAP/ANT. de 05 de maio de 2010, enviado ao senhor Mário Marcondes Lobo 
Filho, Superintendente da APPA, encaminhando para conhecimento e publicação 
no DIOE as Deliberações nº 02/2010 e 03/2010 – CAP ANT, que Homologa a 
reconsideração da decisão do CAP/PGUÁ acerca da execução da cláusula 
oitava, do Convênio de Delegação nº 37/2001, celebrado entre a União e o 
Estado do Paraná; e a que Homologa o desconto de 50% na tarifa INFRAMAR 
para navios que adentrem os Portos do Paraná, para abastecimento e  
manutenção, respectivamente. - Ofício nº 009/2010 – CAP/ANT. de 05 de maio 
de 2010, enviado ao senhor Antonio Alfredo Matthiesen, Presidente do CAP 
PAranaguá, encaminhando para conhecimento as Deliberações nº 02/2010 e 
03/2010 – CAP ANT, que Homologa a reconsideração da decisão do CAP/PGUÁ 
acerca da execução da cláusula oitava, do Convênio de Delegação nº 37/2001, 
celebrado entre a União e o Estado do Paraná; e a que Homologa o desconto de 
50% na tarifa INFRAMAR para navios que adentrem os Portos do Paraná, para 
abastecimento e manutenção, respectivamente. E como Correspondências 
Recebidas: - Ofício nº 180/2010 – APPA, de 12 de abril de 2010, encaminhando 
cópia da Portaria nº 53/2010-APPA, que trata da normatização de procedimentos 
para a transferência de produtos petrolíferos e outros combustíveis, entre 
embarcações, nas áreas dos Portos do Paraná, em consonância com a Portaria 
32/DPPC e revogandoa OS nº 49/10-APPA, encaminhada anteriormente ao 
CAP. - Ofício nº 213/GM-MP, de 22 de abril de 2010, do senhor Genildo Lins de 
Albuquerque Neto, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão da 
União, informando que encaminhou a Moção de Apoio – Construção da Rodovia 
dos Portos de Antonina, ao Ministério dos Transportes, por entender ser assunto 
de competência daquela pasta. - Portaria nº 71/2010-APPA, de 29 de abril de 
2010, que ratifica na íntegra a Deliberação nº 05/2009, que Homologa descontos 
tarifários para fomento das atividades portuárias no Porto de Antonina. - Ofício nº 
003/2010 – OGMO/A, de 02 de maio de 2010, encaminhando Relatório dos 
Cursos do PREPOM aos TPA’s, autorizados pela DPC, nos anos de 2007 a 
2009. - Ofício nº 009/2010 – SCPA (Sindicato dos Conferentes dos Portos de 
Antonina), de 11 de maio de 2010, comunicando a criação do Sindicato, cuja 
diretoria foi empossada em 18 de junho de 2009. - Ofício nº 218/2010 – APPA,   
de 29 de abril de 2010, acusando o recebimento do ofício nº 004/2010-
CAP/Antonina, que encaminha cópia da Deliberação nº 001/2010-CAP/Antonina 
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que trata da interligação do ramal rodoferroviário entre os terminais Barão de 
Teffé e Matarazzo à Ponta do Félix, e informando que o Diretor do Porto de 
Antonina atuará como representante da APPA, para acompanhar o 
desenvolvimento das propostas e prestar apoio necessário. 

II – EXPEDIENTE 
Comunicações e 

Informações Gerais 
Correspondências 

Expedidas e 
Recebidas 

Como ASSUNTOS GERAIS o Presidente senhor Luiz Hamilton Lima 
Mendonça passou a palavra ao Conselheiro Luis Carlos de Souza. O 
Conselheiro disse que em recente reunião no DNIT em Brasília, tomou 
conhecimento que não existe efetivamente projeto para a construção do Km-12, 
mas sim um esboço. E sugeriu que o DER pudesse fazer o projeto e os 
envolvidos do Porto de Antonina executá-lo. Comentou sobre o EIA-RIMA 
existente e sobre as licenças ambientais. O Presidente disse que está 
acompanhando a Moção que foi encaminhada ao Ministério do Planejamento e 
que atualmente está no Ministério dos Transportes. Disse da importância das 
ações no sentido da Secretaria de Estado dos Transportes do Paraná, avocar 
para ela a elaboração do projeto Km-12, contribuirá em muito para que o Projeto 
de Incentivo a Cabotagem, também venha a obter êxito no Porto de Antonina. O 
Presidente perguntou ao Conselheiro Néri Becchi Dal Pra se o mesmo tinha 
notícias do workshop sobre cabotagem, a ser realizado em Antonina. O 
Conselheiro Néri respondeu que possui pronto todo esboço do workshop e sua 
programação, porém, prefere conversar antes com o Diretor do Porto de 
Antonina para arredondar as preliminares e buscar forças locais e um corpo de 
conhecimento com idéias para esse evento. O Presidente destacou que é 
importante não perder o foco, e que é fundamental para o incentivo a cabotagem 
a identificação das potencias cargas para os Portos do Paraná e sua área de 
influência. Prosseguindo o Conselheiro Ozeil Moura dos Santos ratificou o 
convite feito pelo e-mail do CAP, para que os Conselheiros participem da 
Inauguração do Portal Africano, que acontecerá no dia 22 de maio de 2010, às 
10 horas, na Praça Zumbi dos Palmares, na Rua Eloi Cortes Zeglim, em Curitiba. 
Disse que o Portal vinha sendo reivindicado, há muitos anos, porém, com a 
determinação e persistência do Consulado Geral da República do Senegal para 
os Estados do Paraná e Santa Catarina, a  obra, única do gênero no mundo, foi 
enfim concretizada. Por fim cumprimentou o Conselheiro Celso Bonatti dizendo 
que tem certeza absoluta que desenvolverá um trabalho justo e perfeito, 
contribuindo com o Presidente para alavancar os anseios de toda comunidade. O 
Conselheiro Celso agradeceu ao Presidente pelo excelente trabalho realizado 
na reunião. O Conselheiro Luis Carlos de Souza também parabenizou o 
Presidente pela dinâmica condução da reunião, que lhe deixou muito feliz, e 
cumprimentou o Conselheiro Celso pela sua posse. Não havendo mais assuntos 
a tratar o Presidente encerrou a reunião. 

ASSUNTOS GERAIS 

Eu Marcel da Cruz Fernandes da Conceição, Secretário Executivo, lavrei a 
presente Ata, que segue assinada por mim, pelo Presidente e demais 
Conselheiros. 

ENCERRAMENTO 
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