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ATA DA 45° REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP
Aos vinte dias de novembro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, estiveram
presentes para participar da 45ª. Reunião Ordinária o CONSELHO DE AUTORIDADE
PORTUÁRIA - CAP de Paranaguá, na sede da Autoridade Portuária – Administração
dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, sito na Av. Ayrton Senna da Silva, 161,
Paranaguá-Paraná, os seguintes Conselheiros: Sr. Pérsio Souza de Assis, Sr. Felipe
da Silva Cordeiro, Sr. Marciano Baraniuk Júnior, Sr. Alexandre Papoulias, Sr. Sandro
Pereira, Sr. Josemar de Oliveira, Sr. André Luiz do Patrocínio e Silva Maragliano, Sr.
Carlos Antônio Tortato, Sr. Everson Fernando Leite de Farias, Sr. Hemerson Costa, Sr.
João Gilberto Cominese Freire, Sr. Ronaldo Santos Sapateiro, Sr. Guilherme Costa de
Toledo, Sr. Bruno da Silveira Guimarães, Sr. Lourenço Fregonese, Sr. Alex Sandro de
Ávila, sob presidência do Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva para tratar da seguinte
pauta: 1 – Abertura dos Trabalhos; 2 – Discussão e Aprovação da Ata da 44º Reunião
Ordinária do CAP/Paranaguá; 3 – Relatório Gerencial da APPA - Representante do
Poder Público pela Administração do Porto de Paranaguá – Apresentado pelo Sr.
Maurício do Carmo Alves – Chefe do Departamento de Operações Portuárias da
APPA; 4 – Encerramento das atividades do Presidente Sr. Luiz Fernando Garcia da
Silva no Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Paranaguá; 5 – Informações
Gerais; 6 – Expediente; 6.1 – Relatório de Atividades do OGMO, 6.2 –
Correspondências Expedidas e Recebidas. Abrindo os trabalhos, o Presidente Sr.
Luiz Fernando Garcia da Silva saudou e agradeceu a presença dos novos integrantes
do conselho, na sequência, colocou em apreciação a Ata da 44º Reunião Ordinária do
CAP/Paranaguá, que sem considerações seguiu aprovada por todos. Em seguida,
concedeu a palavra ao Convidado Sr. Maurício do Carmo Alves, Chefe do
Departamento de Operações Portuárias da APPA, para apresentação do Relatório
Gerencial da APPA referente ao mês de outubro/2018. Na sequência, Presidente Sr.
Luiz Fernando Garcia da Silva agradeceu a apresentação, e concedeu a palavra ao
Diretor Presidente da APPA, Sr. Lourenço Fregonese, que relembrou que o ano de
2018 vem sendo atípico, onde houveram reduções na movimentação em decorrência
dos 11 dias de paralização nacional dos caminhoneiros, e impactado com a nova
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tabela de valores dos fretes, não só no Porto de Paranaguá, mas em âmbito nacional.
Inicialmente a previsão de movimentação de cargas para o ano de 2018 girava em
torno de 58 mi de toneladas, no entanto, devido a esses fatores e interferências
climáticas das chuvas, a projeção de fechamento é de 51,5 mi de toneladas. Informou
ainda que a queda na movimentação de açúcar é comum, por ser um mercado
sazonal. O Presidente Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva reiterou a importância do
Porto de Paranaguá no cenário nacional e mundial, destacando que a primeira visita
feita pelo Ministro, após assumir o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil,
será o Porto de Paranaguá, o que tal deferência demonstra o reconhecimento não só
pela gestão, mas por toda a comunidade portuária, principalmente empresários e
trabalhadores. Com a palavra, o Diretor Presidente da APPA, Sr. Lourenço
Fregonese reiterou que os resultados não são somente da APPA, mas sim da
integração de toda a comunidade portuária, todos com o objetivo em comum em prol
do crescimento do Porto de Paranaguá. O Presidente Sr. Luiz Fernando Garcia da
Silva saudou a todos por todas as conquistas, e informou o encerramento das suas
atividades frente ao Colegiado por incompatibilidade, em decorrência de sua nova
designação como Presidente do Porto de Santos, onde assumiu a gestão no início de
novembro. Relembrou sobre o momento de transição de governo, que trata-se de uma
curta duração até a nova equipe assumir a gestão de Santos. Agradeceu a todos os
conselheiros presentes e aqueles que não estiveram, agradeceu novamente a
compreensão de todos em algumas situações, e destacou todo o aprendizado e
experiência que obteve durante os quase quatro anos em que presidiu o Colegiado.
Com a palavra, o Diretor Presidente da APPA, Sr. Lourenço Fregonese agradeceu
em nome da APPA toda as contribuições que o Presidente agregou ao Porto de
Paranaguá e a toda comunidade portuária. Com a palavra, o Conselheiro Sr. João
Gilberto Cominese Freire parabenizou o Presidente por sua assunção, trajetória e
competência, e reiterou a importância dos TUP’s para o setor empresarial, mas que os
empresários instalados em portos públicos devem ser lembrados pelo governo, por
serem incentivadores, investidores e geradores de riquezas dos Portos Públicos, e que
cabe aos agentes que atuam nos portos públicos se organizarem em prol de uma
gestão eficiente e em modernização para não ficarem para trás. Com a palavra, o
Conselheiro Sr. Ronaldo Santos Sapateiro também parabenizou o Presidente pelo
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novo cargo assumido, por toda a competência e representatividade do Porto de
Paranaguá para os maiores níveis, e reiterou o apontamento do Conselheiro João
Gilberto quanto ao desenvolvimento do Porto, com as tendências de investimento mais
céleres para girar toda a economia. Com a palavra, o Conselheiro Sr. Carlos Antônio
Tortato em nome dos trabalhadores portuários parabenizou o Presidente pela posse
na Direção do Porto de Santos, decorrente do reconhecimento do bom trabalho e
competência, pelo desempenho à frente do CAP no período em que o presidiu, e
relembrou sobre a importância dessa representatividade que o Porto teve no Governo
Federal, e ainda reiterou necessidade do apontamento do Conselheiro João Gilberto. O
Presidente Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva informou que o bloco dos
trabalhadores do Porto de Paranaguá é um exemplo de parceria e união em
comparação com o bloco dos trabalhadores dos outros portos. Por fim, agradeceu
todas as felicitações, e não havendo nada mais a ser tratado, agradeceu a presença de
todos, sendo esta Ata lavrada, lida e aprovada por todos os Conselheiros presentes,
assinada em lista anexa.

