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ATA DA 17 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CAP - CABEDELO 

Aos 07 (sete) dias do mês de junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às nove horas, na sala de 

reunião da sede da Companhia Docas da Paraíba, realizou-se, em primeira chamada, a Décima Sétima 

Reunião Extraordinária do Conselho de Autoridade Portuária - CAP do Porto de Cabedelo, com a 

presença dos seguintes conselheiros: 

MEMBROS PRESENTES 

SECRETARIA 	NACIONAL 	DE Disney Barroca - Presidente CAP 
PORTOS 	E 	TRANSPORTES Alessandro Marques - Convidado44') 
AQUAVIÁRIOS DO ~PRA: 	 Gilson Freitas Gabião - Convidado 

ANTAQ: 
	

Giovanni Marinho - Convidado Permanente 

ADMINISTRAÇÃO PORTO: 	 Gilmara Pereira Temoteo - Titul 
Bonfilho Martins - Suplent 

AUTORIDADE MARÍTIMA: 	 Ten. Nathália Faria de Almeida - Suplent 

ESTADO DA PARAÍBA: 	 Guaranni Viana - Titular 

ABTP: 	 Fabiano Carneiro Vieira - Titular 

SINDOP: 	 Márcio de A. Madruga -Titular 

Abertura dos Trabalhos:  Os trabalhos tiveram inicio 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 daquele& 

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 16a Reunião Ordinária ocorrida em 12/04/2019; 

Prosseguindo a Reunião o Presidente do CAP, Sr. Disney Barroca, enfatizou a importância da 

presença de todos e a importância do CAP. Comunicou a todos que haverá modificação nos 
membros representantes do Poder Concedente neste Conselho, visto que ele próprio assumirá 

a Presidência do CAP do Porto Organizado do Itaqui, enquanto que seu suplente, Sr. Eduardo 

Henrique Pinto Bezerra, assumirá a presidência da Companhia Docas do Pará, ao passo que a 

Presidência do CAP no Porto de Cabedelo será ocupada pelo Sr. Alessandro Marques, tendo 

como Suplente o Sr. Gilson Freitas, cuja a posse efetiva se dará na próxima Reunião 

Extraordinária, à ser convocada. 
Ainda com a palavra, o Sr. Disney Barroca reiterou a importância das ultimas reuniões em 

relação aos leilões do Porto de Cabedelo, que de fato ocorreram com sucesso, e da 
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importância do andamento das licitações referentes as obras vinculadas ao contrato de 
arrendamento da área AI-01, pauta 03 da presente reunião. 
Com a palavra, a Sra. Gilmara Temoteo, Diretora Presidente do Porto de Cabedelo, ponderou 
sobre a necessidade de aguardar a formalização e assinatura do Contrato de Arrendamento da 
área AI-01, de modo que formada a relação jurídico-contratual com o licitante vencedor, 
Consórcio Nordeste, possa a Companhia Docas da Paraíba iniciar o processo licitatório e 
lançar edital de contratação para a realização das referidas obras, e, como se trata de 
procedimento inédito, sugeriu que seja convidada a ANTAQ para dialogar sobre o assunto 
com o intuito de realizar a consecução das obras da melhor maneira possível. Neste momento, 
o Sr. Disney Barroca solicitou que a Pauta 03 fosse mantida para a próxima reunião. 
Continuando com a pauta da reunião, o Sr. Disney Barroca fez referencia à necessidade da 
Administração do Porto encaminhar a nova proposta do Plano de Desenvolvimento e 
Zoneamento - PDZ do Porto Organizado de Cabedelo para análise por parte do Poder 
Concedente. 
Com a palavra, o Sr, Gilson Freitas agradeceu ao Presidente do CAP pela oportunidade que 
lhe foi dada e ressaltou a relevância do Conselho. 
Na sequencia foi dada a palavra ao Sr. Ernani Muraro, representante da Bureau da 
Engenharia, consultoria contratada pela Administração do Porto para elaboração do PDZ nos 
moldes exigidos pelo Poder Concedente, que apresentou o relatório final do Plano de 
Desenvolvimento e Zoneamento — PDZ CB/PB — Junho 2019, relatório esse anexado à 
presente Ata. 
Assuntos Gerais: O Sr. Alessandro Marques sugeriu à Administração do Porto que fosse 
elaborado Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para a concessão do 
serviço prestado pela Administração do Porto relativo à pesagem dos caminhões, visto que as 
duas balanças localizadas na entrada da área primária do Porto encontram-se desativadas há 
mais de 5 (cinco) anos, sendo necessário investimento superior a R$500mil para reativá-las, 
valor esse que a Autoridade Portuária não dispõe em caixa, estudo esse que deverá ser 
submetido à análise da SNPTA/MINFRA. 

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, pelos convidados e por mim, Cassandra Reis 
Visani, Secretária Executiva. Dela serão 03 (três) vias de igual teor e forma para os fins legais. 

Cabedelo/PB, 07 de junho 2019. 
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