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ATA DA 170' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 2 DE JULHO DE 2020. 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09 horas e 
minutos, reuniram-se os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 
DOCAS DA PARAÍBA para a realização da 170a reunião ordinária do CONSAD. Registra-se que a 
reunião se deu por meio de videoconferência, em razão das medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus. Na ocasião da 
sessão estavam presentes os membros: Sr. Deusdete Queiroga Filho, na condição de Presidente do 
CONSAD e representante da Secretaria de Estado da Infraestrutura dos Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente; Sr. Fábio Andrade Medeiros, membro representante da Procuradoria Geral do Estado; 
Sr. Gilmar Martins de Carvalho Santiago, membro representante da Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; Sr. Ebenézer Luna Gomes da Costa, representante dos 
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Acionistas Minoritários; Sr. Márcio Albuquerque Madruga, representante da Classe Empresarial; 
Sra. Gilmara Pereira Temoteo, Presidente da Companhia Docas da Paraíba; Sra Maria José Jacinto 

 

do Nascimento, membro representante da Classe dos Trabalhadores; Sr. Alessandro Rodrigues de 
Lemos Paula Marques, representante do Ministério da Infraestrutura e para secretariar a presente 
sessão a Sra. Joyce Terto de Medeiros, na condição de Secretária Executiva deste CONSAD, em 
atenção à convocação feita por correspondência eletrônica com o seguinte teor: "Pelo presente, de 
ordem do Presidente do Conselho de Administração da DOCAS/PB, Sr. Deusdete Queiroga Filho, 

Financeira do mês de julho de 2020; c) Movimentação Processual dos processos da Companhia 
Docas da Paraíba — DOCAS/PB; e d) Outros Assuntos. Iniciados os trabalhos, o Presidente do 

apreciar a seguinte pauta: a) Movimentação Operacional do mês de julho de 2020; b) Movimentação 

vimos informá-los acerca da designação da data da 170° Reunião Ordinária do Conselho de 
Administração para o dia 19/08/2020, às 09:30h, por meio de videoconferência, afim de que se possa 

CONSAD conduziu a reunião, desejando as boas-vindas aos presentes. Ato continuo, ratificando os 
termos da última reunião, passou a deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Item "a" da pauta de 
Reunião: Restou apresentado o relatório operacional do mês de julho de 2020, sendo registrado o 
montante 93.275t (noventa e três mil e duzentos e setenta e cinco toneladas) movimentadas através 
do Porto de Cabedelo nesse período, sendo 37% (trinta e sete por cento) de granéis líquidos e 63% 
(sessenta e três por cento) de granéis sólidos; Ademais, foi informado que 08 (oito) navios de cargas 
operaram no Porto de Cabedelo no período de julho. Concluiu informando que 1.792t (mil setecentos 
e noventa e duas toneladas) de mercadorias foram movimentadas através de contêineres (DTA), tendo 
este tipo de operação acumulado no período de janeiro a julho 15.958t (quinze mil novecentos e 
cinquenta e oito toneladas) movimentadas. Item "b" da pauta de Reunião:  Dando sequência, foi 
apresentado o relatório financeiro referente ao mês de julho/2020, no qual apresentou um 
faturamento de R$936.203,90 (novecentos e trinta e seis mil, duzentos e três reais e noventa 
centavos), sendo 57% (cinquenta e sete por cento) oriundas das tarifas portuárias e 43% (quarenta e 
três por cento) desse montante oriundos dos Contratos de Arrendamento. No que tange as despesas 
globais da competência do referido mês, restou efetuado o montante de R$1.039.236 (um milhão 
trinta e nove mil e duzentos e trinta e seis reais) incluindo, ações judiciais e acordos, despesas com 
pessoal, impostos, contratos terceirizados, energia, água e telefones, despesas administrativas, bem 
como manutenção e investimentos em infraestrutura, dentre outros. Foi registrado que o mês de julho LERC:0111s6pUAEuLAS De  

finalizou com um saldo em caixa de R$1.050.684 (um milhão cinquenta mil e seiscentos e oitenta e MARQUES 

quatro reais). Concluindo a análise financeira, foi informado que o acumulado do famramento de ...te"—
janeiro a julho chegou a RS6.905.649 (seis milhões novecentos e cinco mil seiscentos e quarenta e ,==rs 
nove reais). Item "c" da nauta de Reunião: Quanto à movimentação processual, a Diretora 17Winnir  
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Presidente informou aos senhores conselheiros acerca da sentença em favor da extinção do Proces 
da Docas contra a TEAPA, conforme peticionado conjuntamente nos autos pelas partes. Item "e" 
pauta de Reunião: No que se refere aos assuntos gerais, a Diretora Presidente deu ciência a 
conselheiros sobre a reunião prevista para o dia 20/08/2020 com a Procuradoria Geral do Estado 
PGE/PB para tratar sobre a possibilidade de protocolar pedido de conciliação junto à Câmara de 
Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da AGU - CCAF referente à devolução de três 
servidores remanescentes da ex-portobrás que ainda encontram-se lotados na DOCAS/PB. Na 
ocasião, fez uso da palavra o Conselheiro Alessandra Marques, o qual comunicou aos demais 
conselheiros acerca do status do processo referente ao pedido de prorrogação do prazo do Convênio 
de Delegação n° 09/97 feito pelo Estado da Paraíba junto a SNPTA. O Conselheiro informou que a 
análise está em fase conclusiva da Nota Técnica e que posteriormente será submetida a CONJUR do 
Ministério da Infraestrutura para análise e parecer final. Passando para o item seguinte, a Diretora 
Presidente trouxe informativo sobre a visita institucional no último dia 13 de agosto da equipe do 
Ministério do Turismo à Fortaleza de Santa Catarina, a fim de conhecer as instalações e avaliar a 
possibilidade de implantação do Terminal de Passageiros, informando ainda que aquele patrimônio 
consta na lista de concessões que o governo federal pretende realizar, conforme Decreto publicado 
no DOU de 19/08/2020. Em seguida, trouxe um terceiro informativo acerca do anúncio feito pelo 
Governador João Azevedo, em última Plenária do Orçamento Democrático de Cabedelo, informando 
da assinatura da Ordem de Licitação para a abertura do certame licitatório para a implantação do 
sistema de combate a incêndio na área primaria do Porto de Cabedelo. Na sequencia dos assuntos 
gerais, trouxe um quarto informativo sobre as tratativas da Companhia Docas/PB com a Shell com o 
objetivo de operar nova carga de Diesel pelo Porto de Cabedelo, através da Raizen, tendo a Docas/PB 
que atender parte dos 180 itens listado no Is-Got, que é o padrão de exigências internacional da Shell 
para poder operar em qualquer porto, sendo a maioria dessas exigências de responsabilidade da 
autoridade portuária, a exemplo da necessidade de contratação para manutenção permanente das 
defensas do Berço 101 (berço petroleiro), assim como a manutenção permanente da iluminação do 
cais, concluiu dizendo que para conseguirmos atrair novas cargas o Porto precisa estar preparado. 
Dando sequencia aos informativos, falou da assunção das áreas pelas empresas do Consórcio 
Nordeste, tendo em vista que conforme estabelece o contrato de arrendamento, após a assinatura as 
empresas tem um prazo para assumir as áreas, o que ocorreu há quase 10 meses. Informou ainda que 
a DOCAS/PB foi oficiada pela SNPTA solicitando providencias no sentido de elaboração do Termo 
de Recebimento das Áreas com previsão de assinatura até o dia 21/09/2020, passando a contar prazo 
para os investimentos tanto nos terminais como na área primária do porto. Seguidamente, levou ao 
conhecimento dos demais conselheiros, sobre o pleito da Raizen, desde o início da pandemia, para a 
suspensão do MMC do Contrato de Transição. Informou ainda que solicitou reunião com o Secretário 
Nacional de Portose Transportes Aquaviários para discutir sobre o assunto, solicitando ao 
Conselheiro Alessandro Marques que nos auxilie nesse processo. Fazendo uso da palavra, o 
Conselheiro Alessandro Marques reforçou dizendo se tratar de Contrato de Transição e que a SNPTA 
já tem entendimento de que se deve manter a cobrança conforme estabelece o contrato, até que a 
empresa interessada apresente o pedido de reequilíbrio contratual. Nesse caso, o pleito será analisado 
pelo setor de gestão contratual da SNPTA o qual solicita da interessada, relatório das operações nos 
últimos meses de pandemia a fim de demonstrar a queda da operação, devendo ser feito um ALESSANDRO 

comparativo com um relatório feito pela autoridade portuária. Na ocasião a Diretora Presidente, Ri E h iC nct, 1564E2: 

Gilmara Temoteo agradeceu pela fala e sugestão do Cons. Alessandra Marques. Continuando em MARQUES 

assuntos gerais, a Presidente deu ciência aos presentes da reunião realizada com representantes da rsatr, 
comunidade Cabedelo, que estão pleiteando a regularização do pátio para caminhões, com a Mr:Eurz  
participação de representantes da ANTAQ e da Prefeitura de Cabedelo. Na ocasião, fazendo uso da 
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palavra, o Conselheiro Márcio Madruga relatou estar com problemas com as carretas estacionadas na 
frente do Porto, bem como do S1NDOP, dificultando o transito de carros de passeio. A Presidente da 
Docas informou que os caminhões são proibidos de pernoitarem dentro do porto, assim, estão 
estacionando em todas as mas próximas a entrada, porém a solução definitiva deve ser um pátio para 
o devido estacionamento. Finalizando os assuntos gerais, sobre a fiscalização por parte da 
Coordenação Regional de Inspeção do Trabalho Portuário e Aquaviário na Paraíba — Ministério da 
Economia, que já é do conhecimento de todos, onde a Docas/PB está com prazos muitas vezes curtos 
para cumprir determinação, assim como os operadores portuários também, o que motivou um pedido 
de reunião conjunta a ser realizada hoje no período da tarde entre Docas/PB, Antaq, MTE, ANVISA 
e Operadores Portuários. Finalizando os assuntos gerais, o Conselheiro Gilmar Martins usou da 
palavra, sugerindo ser apresentado na próxima reunião uma previsão de parte do faturamento para ser 
depositado em um fundo de reserva, tendo a Presidente informado que já existe essa conta de 
investimento para aplicação. Continuamente, por último, o Presidente do CONSAD encerrou a 
presente reunião ordinária agradecendo a participação de todos. Nada mais havendo a tratar, a ata foi 
lida, aprovada por unanimidade, e assim, a sessão foi encerrada com a respectiva subscrição de todos 
os presentes. Desta Ata serão extraídas 03(três) vias de igual teor e forma para os fms legais. 

Cabedelo/PB, 19 de agosto de 2020. 

ciSsc 
Gilmara Pereira Temóteo 
Diretora Presidente DocasfP 
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