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ATA DA 16W REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019. 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 14:00 
horas, na sede da COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA — DOCAS/PB, sociedade de 
economia mista, inscrita no CNPJ sob n°02.343.132/0001-41, situada na Rua Pres. João Pessoa, 
s/n, Centro, Cabedelo - PB, reuniram-se, ordinariamente, os membros do CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, estando presentes os 
senhores: Deusdete Queiroga Filho, na condição de Presidente do CONSAD e representante da 
Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (SEIRHMA); 
Gilmara Pereira Temóteo, Presidente da Companhia Docas da Paraíba; Fábio Andrade 
Medeiros, representante da Procuradoria Geral do Estado; Gilmar Martins de Carvalho 
Santiago, representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Ebenézer Luna Gomes da Costa, representante dos Acionistas Minoritários; Márcio 
Albuquerque Madruga, representante da Classe Empresarial; Maria José Jacinto do 
Nascimento, representante da Classe dos Trabalhadores e para secretariar a presente sessão a 
Sra. Joyce Terto de Medeiros, na condição de Secretária Executiva deste CONSAD, e e 
atenção à convocação feita por correspondência eletrônica com o seguinte teor: "Pelo presente, 
de ordem do Presidente do Conselho de Administração da DOCAS, Sr. Deusdete Queiroga 
Filho, venho informá-los acerca da designação da data da 160' Reunião Ordinária do Conselho 
de Administração, que se realizará no próximo dia 22/10/2019 (terça-feira), às 14:00h, na sala 
de reuniões da Companhia Docas do Estado da Paraíba, localizada na Rua Presidente João 
Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo, Paraíba, a fim de que se possa apreciar a seguinte pauta: a) 
Movimentação Operacional do mês de setembro de 2019; b) Movimentação Financeira do mês 
de setembro de 2019; c)Assuntos Gerais". Iniciados os trabalhos, o Presidente do CONSAD, Sr. 
Deusdete Queiroga, çondnzin a reunião, desejando as boas-vindas aos presentes, Na 
oportunidade, fazendo uso da palavra a Presidente da DOCAS/PB, Sra. Gilmara Temóteo, 
ratificando os termos da última reunião, passou a apreciar os itens da pauta do dia: Item "a" da  
pauta de Reunião:  Restou apresentado o relatório operacional do mês de setembro de 2019, 
sendo registrado o montante 118.638t (cento e dezoito mil e seiscentos e trinta e oito toneladas) 
movimentadas através do Porto de Cabedelo nesse período, sendo 49.692t (quarenta e nove mil e 
seiscentos e noventa e duas toneladas) de granéis líquidos e 68.947t (sessenta e oito mil e 
novecentos e quarenta e sete toneladas) de granéis sólidos; Ademais, foi informado que 11(onze) 
navios operaram no Porto de Cabedelo no período de setembro e que 2.103t (duas mil cento e 
três toneladas) de mercadorias foram movimentadas através de contêineres. Item "b" da pauta  
de Reunião:  Dando sequência, foi apresentado o relatório financeiro referente ao mês de 
setembro/2019, no qual apresentou um faturamento de R$1.316.240,49 (um milhão trezentos e 
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Contratos de Arrendamento. No que tange as despesas globais da competência do referido mês, 
restou efetuado o montante de R$989.313,75 (novecentos e oitenta e nove mil trezentos e treze 
reais e setenta e cinco centavos) incluindo, ações judiciais e acordos, despesas com pessoal, 
impostos, contratos terceirizados, energia, água e telefones, bem como manutenção e 
investimentos em infraestrutura, dentre outros. Desse total, foi observado um montante 
considerável de R$216.180,94 (duzentos e dezesseis mil, cento e oitenta reais e noventa e quatro 
centavos) referentes às despesas com acordos e parcelamentos, incluindo o risco portuário, INSS, 
CAGEPA, entre outros. Foi destacado que a Companhia Docas findou o mês de setembro/2019 
com saldo positivo no valor de R$ 398.172,65 (trezentos e noventa e oito mil cento e setenta e 
dois reais e sessenta e cinco centavos). Item "c" da pauta de Reunião:  No que se refere aos 
assuntos gerais, a Diretora Presidente comunicou acerca da Carta de Adjudicação de propriedade 
rural localizada no município de Picui-PB, expedida em favor da DOCAS/PB. Registra-se, 
inicialmente, que a Docas/PB, detinha título executivo extrajudicial em face da Empresa 
Mineração Paraibana One Comércio e Exportação LTDA., equivalente ao montante de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), oriundo de faturas/duplicatas, devidas e não quitadas, referente 
ao Contrato n° 002/2008 firmado entre as partes. Nesta senda, e a fim de cobrar os valores 
devidos, em meados de janeiro/2010, a DOCAS/PB moveu Ação de Execução por Título 
Extrajudicial contra a supracitada empresa (Processo n°0000934-56.2010.815.0731). No ínterim 
processual, sobreveio Auto de Penhora e Avaliação de imóvel de propriedade da Executada, 
denominada de "Tanquinhos", com dimensão de 49 (quarenta e nove) hectares, localizada em 
área rural no Município de Picuí/PB com cadastro no INCRA sob o n° 202061.004987-5 e ITR 
n° 609.516-2 Registrada sob o n° R-1-5.428, fls. 198 do Livro 2-AF, avaliado em R$ 51.000,00 
(cinquenta e um mil reais). Por conseguinte, em distintas ocasiões o bem fora levado a leilão, 
porém todos restaram sem sucesso, motivo pelo qual o MM. Juiz procedeu à expedição da 
respectiva Carta de Adjudicação em favor desta credora Companhia Docas/PB. Assim, esta 
Companhia deu início aos procedimentos de registro do bem imóvel junto ao Picuí Cartório 1° 
Ofício. Ainda em assuntos gerais, a Diretora Presidente deu ciência aos conselheiros que, por 
meio do Oficio 0478/2019, no dia 08/10/2019 a Companhia Docas protocolou junto a 
SEIRHMA, a solicitação de aquisição, pelo Governo do Estado da Paraíba, de equipamento de 
escâner para o Porto de Cabedelo, em razão da exigência contida na Portaria RFB n°3.518/2011. 
No documento em referência fora informado, dentre outras questões, que a DOCAS/PB sofrera a 
primeira penalidade de advertência, aplicada pela Receita Federal do Brasil - RFB, quando do 
julgamento do Auto de Infração n° 0430151/00215A/15, lavrado em 07/12/2015 (Processo n° 
10421.720401/2015-77), ocorrendo uma nova aplicação da pena de advertência em face da 
decisão atinente ao Auto de Infração n°0430151/00155/17 (Processo n° 10421.720068/2017-68), 
lavrado em 17/10/2017, nos quais, em ambas as situações, fora configurada a inobservância do 
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requisito técnico e operacional, a saber, ausência de escâner para inspeção não invasiva d 
cargas movimentadas no recinto alfandegado. Destacou-se, ainda, que tal situação, considerando 
as penalidades supramencionadas, e o teor da normativa constante nos art. 76, inciso II, a, da Lei 
n° 10.833/2003, c/c o art. 37, inciso II, da Lei n° 12.350/2010, tem condão de ensejar na 
suspensão pelo prazo de 12 (doze) meses das atividades relacionadas ao despacho aduaneiro, 
movimentação e armazenamento de contêineres. Continuando em assuntos gerais, a Diretora 
Presidente deu ciência aos presentes acerca de uma dívida da CODERN com o Plano de 
Previdência da PORTUS, a qual entende que parte desse débito deve ser transferido para a 
DOCAS/PB em decorrência -de que na época-  o Porto de Cabedelo era administrado-  pela 
CODERN. Finalizando, o Presidente do CONSAD, Sr. Deusdete Queiroga encerrou a presente 
reunião agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida, aprovada 
por unanimidade 	assim, a sessão foi encerrada com a respectiva subscrição de todos os 
pres 	s Desta A serão extraídas 03(três) vias de igual teor e forma para os fins legais. 

Joyce TëFti de Medeiros 
Secretária Executiva do CONSAD 

cbc 
Gilmara Pereira Temóteo 
Presidente da Companhia Docas da Paraíba 
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