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ATA DA 165 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2020. 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de 2020, as 09h0Om horas, na sede da 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, 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 os 
membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 
para a realização da 16? reunião ordinária do CONSAD. Dessa forma, a fim de cumprir as medidas 
adotadas pelo governo do estado da Paraíba na prevenção da disseminação da COVID-19, a Docas/PB 
passou a realizar as reuniões através de videoconferência 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, 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 Acionistas Minoritários; Sr. Márcio 
Albuquerque Madruga, representante da Classe Empresarial; Sra. Gilmara Pereira Temóte 
Presidente da Companhia Docas da Paraíba; Sra Maria José Jacinto do Nascimento, membro 
representante da Classe dos Trabalhadores e para secretariar a presente sessão a Sra. Joyce Terto de 
Medeiros, na condição de Secretária Executiva deste CONSAD, em atenção à convocação feita po 
correspondência eletrônica com o seguinte teor: "Pelo presente, de ordem do Presidente do Conselho 
de Administração da DOCAS/PB, Sr. Deusdete Queiroga Filho, vimos informá-los acerca da 
designação da data da 165' Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia 24/03/2020, 
às 09:00k na sala de reuniões da Companhia Docas do Estado da Paraíba, localizada na Rua 
Presidente João Pessoa, SN, Centro - Cabedelo - Paraíba, afim de que se possa apreciar a seguinte 
pauta: a) Movimentação Operacional do mês de fevereiro de 2020; b) Movimentação Financeira do 
mês de fevereiro de 2020; c) Movimentação Processual dos processos da Companhia Docas da 
Paraíba — DOCAS/PB; e d) Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos, o Presidente do CONSAD 
conduziu a reunião, desejando as boas-vindas aos presentes. Ato continuo, ratificando os termos da 
última reunião passou a apreciar os itens da pauta do dia: Item "a" da pauta de Reunião:  No que se 
refere a análise do relatório operacional do mês de fevereiro/2020, foi registrado o montante 
105.900 (cento e cinco mil e novecentas toneladas) movimentadas através do Porto de Cabedelo nesse 
período, sendo 34.236t (trinta e quatro mil e duzentos e trinta e seis toneladas) de granéis líquidos e 
71.664t (setenta e um mil e seiscentos e sessenta e quatro toneladas) de granéis sólidos; Ademais, foi 
informado que 09 (nove) navios de cargas operaram no Porto de Cabedelo no período de fevereiro, e 
que 1.166t (um mil cento e sessenta e seis 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 fevereiro/2020, no qual apresentou um faturamento de R$1.247.455,75 (um 
milhão duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco 
centavos), sendo R$632.808 oriundas das tarifas portuárias e R$614.648 oriundos dos Contratos de 
Arrendamento. No que tange as despesas globais da competência do referido mês, restou efetuado o 
montante de R$836.344 (oitocentos e trinta e seis mil e trezentos e quarenta e quatro 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. Concluindo a análise financeira, foi registrado que o mês de fevereiro finalizou com um saldo 
em caixa de R$1.106.153 (um milhão cento e seis mil e cento e cinquenta e três reais). Na 
oportunidade, o Presidente do CONSAD usou da palavra para solicitar da Diretora Presidente que 
fosse feita uma projeção para o ano de 2020 visando a aplicação dos recursos do saldo em caixa para 
que seja apresentado posteriormente ao conselho. A Diretora Presidente, Gilmara Temoteo informou 
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que o Relatório de Planejamento que foi elaborado para o exercício de 2020 será revisto, considerando 
a atual situação do Brasil em decorrência da pandemia, e logo que possível será reapresentado ao 
Conselho Administrativo. Item "c" da pauta de Reunião:  Quanto a Movimentação processual, a 
Diretora Presidente deu ciência aos senhores de que não houve movimentação processual no referido 
período. Item "d" da pauta de Reunião:  No que se refere aos assuntos gerais, a Diretora Presidente 
passou a relatar sobre o primeiro item que trata do Auxílio Creche concedido há décadas aos 
servidores que tem filhos de até sete anos de idade. Após discursa° sobre a referida pauta, o 
Conselheiro Gilmar Martins sugeriu fazer um levantamento para avaliar se todos os servidores que 
estão recebendo têm realmente direito ao beneficio e trazer para nova discussão. A Diretora Presidente, 
se comprometeu em preparar um relatório para apresentar na próxima reunião com todos os beneficios 
pagos aos funcionários da Companhia Docas da Paraíba. Passando para o segundo item dos assuntos 
gerais, foi apresentado um relatório com despesas em manutenção e receita apurada com a pesagem de 
cargas nas balanças rodoviárias do Porto de Cabedelo no decorrer do exercício de 2019, cujo objetivo 
é demonstrar o real faturamento com a balança do porto, apresentando o seguinte resultado: R$ 
307.479,00 foi arrecadado com a pesagem no decorrer do ano de 2019; e houve uma despesa com 
manutenção no valor de R$251.982,75 no decorrer do exercício, resultando num saldo liquido de 
R$55.496,25. A Diretora Presidente trouxe a matéria para discursão no CONSAD com o intuito de que 
seja avaliado, pelos conselheiros, a possibilidade de arrendamento das balanças rodoviárias do Porto 
de Cabedelo. A pauta ficou de ser analisada em outra oportunidade pelo conselho deliberativo, após 
uma melhor avaliação sobre o assunto. Passando para o terceiro e último item dos assuntos gerais, a 
Diretora Presidente deu ciência aos senhores conselheiros acerca do indeferimento pelo Ministério 
Público do Trabalho acerca do pedido de instauração de inquérito civil em decorrência de denúncia 
realizada pelo Sindicato dos Operários nos Serviços Portuários da Paraíba, através do Sr. José 
Fernandes Pinto, conforme despacho na notícia de fato n° 000736.2019.13.000/1 apresentada aos 
senhores conselheiros. Continuamente, 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 41  três) vias de igual teor e forma para os fins legais. 

C 	 de março de 2020. 
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