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ASSUNTOS TRATADOS

 

Presidente do CAP, Mar�nho Cândido Velloso dos Santos abriu a reunião, após a verificação de quorum pela Flaviana Cavalcan�, Secretária Execu�va do Conselho, s

 

EXPEDIENTE

 

I - Exame e aprovação da ata 18/2020 da 18ª Reunião Ordinária, realizada em 14/02/2020.

Sr. Mar�nho, Presidente do Conselho, ques�ona se todos os presentes receberam a ata da úl�ma reunião e franqueou a palavra aos par�cipantes se haviam algu
foi aprovada por unanimidade.

II – Leitura e distribuição de documentos expedidos e/ou recebidos pelo Conselho.

O Presidente do Conselho, informa que não há nenhum documento a ser distribuído nesse momento.

III – Indicadores de desempenho financeiro, operacional, de segurança e de acidentes do trabalho portuário do Porto de Porto Velho.

O Senhor Alfredo, Diretor de Fiscalização e Operação - DFO da SOPH trata sobre a retomada das obras (Armazém Alfandegado e Sede dos trabalhadores da SOPH. H
cinco por cento concluído e iniciou-se a retomada na semana passada, já a sede, fora confeccionada ordem de serviço para iniciar-se essa semana. Menciona 
perspec�va de melhoras. Ainda sobre a retomada das obras: “Conseguimos parte da verba retomada, houve um delay, porque há uma preocupação grande 
paralisem mais.

O Senhor Fernando Cesar, Diretor Presidente da SOPH, pede a palavra confirmando a fala do Diretor de Operação e Fiscalização-DFO e menciona ainda que o reaj
melhora na esfera financeira, posto que conseguiremos daqui para frente quitar as pendências, através de REFIS, bem como, honrar outros compromissos fi
contexto, tentando alavancar as obras necessárias para os anseios deste Porto Organizado.

O Conselheiro Marco Antônio Figueira, relata conforme já frisado em reuniões anteriores pelo Diretor Presidente da SOPH, que desde que a atual diretoria assum
para melhorar a atracação, a armazenagem e o trânsito na poligonal. Destaca ainda que o Porto nesse ano de 2020, está batendo recordes em faturamento, sen
maior em trinta e três meses. E que esse aumento financeiro está sendo, administrado com cautela, afim de custear as prioridades do Porto. A Conselheira e 
Elissandra Brasil menciona que apesar de todo cenário atual que vivemos, em vista a pandemia, as a�vidades do Porto não pararam e se obteve muitas vitórias 
fomentar sempre as operações e a melhoria da estrutura e logís�ca do Porto, aumentando assim o desenvolvimento econômico, fazendo com que este Porto O
Mar�nho Veloso, Presidente do Conselho, ao final da apresentação deste item, enfa�za que apesar do momento crí�co, o Porto Público de Porto Velho tem se saíd
Corona, disseminando ações para sua contenção.

 

ORDEM DO DIA

 

I - Enfrentamento e reflexos da pandemia da COVID19 na comunidade portuária e nos resultados do Porto de Porto Velho-RO - Relator: Fernando César Ramos Pare
Titular Representante do Poder Público pelo Governo do Estado de Rondônia.

Ao iniciar a fala, o Conselheiro Fernando Cesar, agradece a liderança do Sr. Mar�nho, durante a frente do Conselho e aborda sobre a pandemia da COVID19, n
confecção do plano de con�ngência e que foi efetuada vinte e nove ações dentro desse momento crí�co que vivemos. Que a Administração Portuária vem tentand
as norma�vas do Governo do Estado de Rondônia e Ministério da Saúde, não tendo paralisação nas operações portuárias. Acrescenta que está num proce
colaboradores e parceiros. Que em síntese o Porto de Porto Velho não teve impacto nas operações portuárias, porém, infelizmente �vemos algumas situaçõe
conseguindo através de monitoramento, manter as operações com um esforço a mais que foi adaptada conforme a necessidade. Agradece a ANTAQ pelo r
regularidade nas cobranças das tarifas que estavam desatualizadas desde o ano de 2015. Enfa�za que após esse reajuste, haverá uma melhorara na logís�ca 
potencializar a estrutura deste Porto. Menciona sobre o PDZ, citando que foi aprovado em janeiro desse ano e que a Administração vem montando frentes de 
agradece novamente o Sr. Ma�nho, Presidente do CAP por tudo que trouxe de posi�vo para o Porto de Porto Velho e dá as boas vindas ao Sr. Wagner, que ocu
Organizado de Porto Velho, em subs�tuição ao Sr. Mar�nho.

II - Ações e eventos relevantes que foram implementados durante o período crí�co que sucedeu a úl�ma Reunião Ordinária do Conselho CAP- Relator Fernand
SOPH e Conselheiro Titular Representante do Poder Público pelo Estado de Rondônia.

O tema é tratado pelo Conselheiro Fernando Cesar, que faz breves considerações, fala-se também sobre a renovação do contrato do Convênio de Delegação; retom



 

III - Perspec�vas para a implementação do PDZ do Porto Organizado de Porto Velho em decorrência das modificações na legislação, introduzidas pela MPV 945 - 
Coordenador de Gestão Portuária e Conselheiro Suplente Representante do Poder Público pela Administração Portuária.

 O item é tratado pelo Conselheiro Marco Antônio, que faz a apresentação da MPV95, ressaltando peculiaridades aplicadas a realidade do Porto de Porto Velho. O
PVL30 resgata uma possibilidade do retorno de obrigações da autoridade portuária.

 

 

 Assuntos Gerais

 

O Senhor Mar�nho,  Presidente do Conselho, agradece a todos os membros do CAP, que o receberam de forma muito cordial e relembra a todos os presentes que a
acordo com estabelecido no Calendário de Reuniões do CAP. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Conselho franqueou a palavra a quem dela quises
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu, _______FLAVIANA CAVALCANTI LACERDA lavrei a presente ata, que vai assinada p
Conselheiros presentes à reunião.                               

 

 

SEM ANEXOS

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Wescley Ferreira de Sousa, Usuário Externo, em 14/06/2021, às 18:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ivanilda Frazão Tolen�no, Usuário Externo, em 15/06/2021, às 09:25, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por ELISSANDRA BRASIL DO CARMO, Diretor(a), em 18/06/2021, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente, em 24/06/2021, às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Gustavo Rogério Braga, Técnico, em 30/06/2021, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU, Diretor(a), em 30/06/2021, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Lourisval Nunes de Sousa, Chefe de Unidade, em 30/06/2021, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por MARTINHO CÂNDIDO VELLOSO DOS SANTOS, Usuário Externo, em 01/07/2021, às 09:23, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO CARDOSO FIGUEIRA, Coordenador(a), em 01/07/2021, às 09:23, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0018291834 e o código CRC 8EA96F4A.

Referência: Caso responda este(a) Ata, indicar expressamente o Processo nº 0040.329587/2020-11 SEI nº 0018291834
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