
Companhia Docas da Paraíba 
Conselho da Autoridade Portuária - CAP 

Porto de Cabedelo - PB 
Rua: Presidente João Pessoa- PB s/n — Centro — Cabedelo/PB - CEP: 58.100-100 

ATA DA 15' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CAP — CABEDELO 

Aos 21(vinte e um) dias do mês de dezembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às nove horas, 
na sala de reunião da sede da Companhia Docas da Paraíba, realizou-se, em primeira chamada, a 
Décima Quinta Reunião Extraordinária do Conselho de Autoridade Portuária — CAP do Porto de 
Cabedelo, com a presença dos seguintes conselheiros: 

1. 	Representantes do Poder Público: 

Secretaria Nacional de Portos/MTPAC: 
Secretaria da Receita Federal: 
Administração Porto: 

Autoridade Marítima: 

Disney Barroca — Presidente CAP 
Daniel Reis de Almeida - Suplente 
Gilmara Pereira Temoteo - Titular 
Alessandro Marques - Suplente 
Ernesto Serrano Rodriguez Filho — Titular 
Nathalia Faria de Almeida — Suplente 

II. 	Representantes da Classe Empresarial: 

Operador Portuário 	 Márcio de A. Madruga - Titular. 

Abertura dos Trabalhos: Os trabalhos tiveram início com a saudação do Conselheiro Disney 
Barroca Neto, Presidente do Conselho, aos presentes, dando seguimento ao cumprimento da Pauta da 
Reunião: 

Verificação do quórum de abertura da reunião conforme art. 11° do Regimento interno "As 
reuniões do Conselho serão implantadas pelo Presidente, ou seu suplente, à vista da Lista de 
Presenças, a qual deverá indicar, em primeira chamada, o comparecimento de mais da 
metade dos Conselheiros em Exercício, quer Titulares quer Suplentes, independentemente de 
representação, devendo ser realizada em segunda chamada com qualquer número daqueles, 
após trinta minutos." Feita à verificação de quorum, com a presença de cada Conselheiro 
registrada em lista, arquivada em pasta própria; 
Leitura e aprovação da Ata da 14a  Reunião Ordinária ocorrida em 03/08/2018; 
Tabela de Tarifas Portuárias da Companhia Docas da Paraíba; Tabela atual; Números de 
arrecadação 2018; última atualização. 

3.1. Com a palavra, o Representante da Administração do Porto, Sr. Alessandro Marques, fez uma 
demonstração referente às questões 3, 4, 7 e 8 que seguem anexo a ata. 
Evolução do Faturamento 2018 e sua comparação com os dois anos anteriores; 
No tocante ao PDZ, o Representante da Administração do Porto, Sr. Alessandro Marques, 
comunicou aos presentes que o Plano supracitado está em fase de conclusão e será 
apresentado em fevereiro em reunião extraordinária para ser analisado, e em seguida ser 
encaminhado para Secretaria de Portos. 
Com referencia aos estudos para licitação da área COTO, o conselheiro Sr. Disney Barroca 
Neto falou que a Mineração COTO apresentou o EVTEA para o Ministério para que esse 
possa seguir o tramite legal para leilão da área AE-14. 
Apresentação dos investimentos em áreas comuns do Porto de Cabedelo; 
Discussão sobre a necessidade de novos investimentos; 
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9. Assuntos Gerais: 

Foi dada a palavra à Presidente do Porto, Dra. Gilmara Termite° Pereira, que comentou sobre a 
preocupação em relação à Receita Federal, referente à, liberação das cargas. Ao instante que o 
representante da Receita Federal, Sr. Daniel Reis de Almeida, demonstrou também a preocupação 
e já alertou que é um movimento sem volta, devido à quantidade reduzida de servidores. Porém, 
equipe especializada regional, sediada em Recife, ela Região) atenderá aos estados de 
Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. 

Foi relatado, por parte do representante da ANVISA, Dr. Padilha, o cuidado a ser tomado com 
as endemias e epidemias com a agenda dos Navios Cruzeiros previstos para atracação neste Porto 
de Cabedelo. Comentou também sobre a governança do entorno portuário no que compreende 
área primaria e secundaria fazendo referência ao impacto sobre a vida portuária. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CAP, Conselheiro Diney Barroca Neto, encerrou a 
reunião, agradecendo a presença de todos, mandando lavrar a presente ATA, que vai assinada 
pelo Presidente, pelos Membros do Conselho e por mim, Cassandra Reis Visani, Secretária 
Executiva. Dela serão 03 (três) vias de igual teor e forma para os fins legais. 

Cabedelo/PB, 01 de fevereiro de 2019. 
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