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ATA DA 168k REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2020. 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09 horas e 30 
minutos, reuniram-se os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 
DOCAS DA PARAíBA para a realização da 168a 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 Lona Gomes da Costa, representante dos Acionistas Minoritários; 
Sr. Márcio Albuquerque Madruga, representante da Classe Empresarial; Sra. Gilmara Pereira 
Temóteo, Presidente da Companhia Docas da Paraíba; Sra Maria José Jacinto do Nascimento, 
membro representante da Classe dos Trabalhadores. Ainda presente o Sr. Alessandro Rodrigues de 
Lemos Paula Marques, Coordenador Geral de Descentralização e Delegações da Secretaria Nacional 
de Portos e Transportes Aquaviários 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, vimos 

para o dia 25/06/2020, às 09:30h, na sala de reuniões da Companhia Docas do Estado da Paraíba, 
informá-los acerca da designação da data da 168° Reunião Ordinária do Conselho de Administração 

localizada na Rua Presidente João Pessoa, 5/IV, Centro - Cabedelo - Paraíba, afim de que se possa 
apreciar a seguinte pauta: a) Posse de membro representante do Ministério da Infraestrutura no 
Conselho de Administração da Companhia Docas da Paraíba, conforme indicação no Oficio n" 
140/2020/GM/MINFRA encaminhado ao Presidente do CONSAD; b) Movimentação Operacional do 
més de maio de 2020; c) Movimentação Financeira do mês de maio de 2020; d) Movimentação 
Processual dos processos da Companhia Docas da Paraíba — DOCAS/PB; e e) 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, ressaltou a necessidade de dar posse 
ao novo representante do Ministério da Infraestrutura no Conselho de Administração da Companhia 
Docas da Paraíba, conforme indicação no Ofício n° 140/2020/GM/MINFRA encaminhado ao 
Presidente deste CONSAD, passando a deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Item "a" da pauta  
de Reunião:  Nestes termos, uma vez submetido ao crivo deste Conselho, restou, por unanimidade, a 
nomeação do mencionado representante, mediante assinatura de Termo de Posse respectivo. Neste 
momento, foi dada a palavra ao Sr Alessandro Marques, o qual fez uso agradecendo o apoio de todos, 
se colocando à disposição para contribuir no que for necessário para o Estado da Paraíba, Companhia ALESSANDRO 

Docas da Paraíba e empresários ali representados pelo Conselheiro Márcio Madruga, bem como dos LRE%RisGpuAEuse: 
demais membros deste Conselho em qualquer demanda junto a SNPTA-MINFRA. Na sequência, o MARQUES 

Presidente da mesa deu as boas-vindas ao novo conselheiro, solicitando da Secretária a leitura e  
transcrição do Termo de Posse, com o seguinte teor: "Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2020, 	C°' 
tomou posse na condição de MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA Itto" 
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DOCAS DA PARAÍBA, representando o Ministério da Infraestrutura, conforme indicação no Oficio 
n° 140/2020/GM/MINFRA, de 29/04/2020, para um mandato de 03 (três) anos, permitida a 
recondução por igual período, nos termos do art. 24 do Estatuto Social de 19/07/2018, o Sr. 
Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques, brasileiro, natural de João Pessoa/PB, solteiro, 
advogado, Coordenador Geral de Descentralização e Delegações da Secretaria Nacional de Portos e 
Transportes Aquaviárás, inscrito no RG n°3-133.864 SSP/PB e CPF n ° 064.016.754-38, residente e 
domiciliado no Setor Hoteleiro de Turismo Norte — SHTN, s/n, Condomínio Life Resort, Bloco K, 
Apartamento 410, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.800-230. O empossado, tendo pleno conhecimento 
de suas atribuições, que objetivam satisfazer as exigências do bem público, bem como da função social 
da Companhia Docas da Paraíba, assina o presente Termo." Item "h" da pauta de Reunião:  Restou 
apresentado o relatório operacional do mês de maio de 2020, sendo registrado o montante 108.784 
(cento e oito mil e setecentos e oitenta e quatro toneladas) movimentadas através do Porto de Cabedelo 
nesse período, sendo 26% (vinte e seis por cento) de granéis líquidos e 74% (setenta e quatro por cento) 
de granéis sólidos; Ademais, foi informado que 08 (oito) navios de cargas operaram no Porto de 
Cabedelo no período de maio, e que 1.817t (mil oitocentos e dezessete toneladas) de mercadorias foram 
movimentadas através de contêineres. Item "c" da pauta de Reunião:  Dando sequência, foi 
apresentado o relatório financeiro referente ao mês de maio/2020, no qual apresentou um 
(aturamento de R$976.803,39 (novecentos e setenta e seis mil, oitocentos e três reais e trinta e nove 
centavos), sendo 64% (sessenta e quatro por cento) oriundas das tarifas portuárias e 36% (trinta e seis 
por centos) desse montante oriundos dos Contratos de Arrendamento. Registrou ainda que o acumulado 
do faturarnento de janeiro a maio chegou a R$3.903.377 milhões. No que tange as despesas globais 
da competência do referido mês, restou efetuado o montante de R$846.686 (oitocentos e quarenta e 
seis mil e seiscentos e oitenta 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. Concluindo a análise financeira, foi 
registrado que o mês de maio finalizou com um saldo em caixa de R$728.229 (setecentos e vinte e oito 
mil e duzentos e vinte e nove reais). Fazendo uso da palavra, o Presidente da mesa indagou com relação 
à queda na movimentação do granel liquido e o acréscimo na movimentação do granel sólido, se é em 
decorrência do isolamento social. Na ocasião, a Diretora Presidente informou que o aumento da carga 
sólida é consequência de uma nova carga que tinha sido idealizada no final do ano passado e só agora 
foi concretizada; trata-se de uma nova operação de petcoke, o qual é produzido na refinaria de Abreu 
e Lima, depois segue para o refinamento (peneiração) em um galpão da Portlog na BR-230, sendo em 
seguida embarcado no Porto de Cabedelo; estando as demais cargas no seu fluxo normal. Na 
oportunidade, a diretora Presidente relatou acerca da estadia do Navio Stena Premiun no Porto de 
Cabedelo, o qual cumpriu período de quarentena em decorrência de tripulantes infectados com o 
COVID-19, o que impossibilitou o descarregamento do combustível daquela embarcação por 
determinação da ANVISA. Informou ainda que recentemente (13/06) atracou outro navio petroleiro 
com 11.400 mil/fon de combustíveis, em que após relato do comandante do navio de que dois 
tripulantes apresentavam sintomas, a Anvisa, juntamente com a Secretaria de Saúde providenciaram a ALESSANDPO 
realização do exame naqueles tripulantes, tendo testado positivo para COVID-I 9. Considerando a RODRIGUES DE  
experiência ocorrida com o navio Stena Premiun, e, diante da comunicação feita pela Petrobrás de que mtaAmRos pEsAutA 

os níveis de armazenamento estariam abaixo do limite mínimo nos tanques do parque de tancagem"‘"er" 
esta Autoridade Portuária, a fim de evitar o desabastecimento no Estado da Paraíba, requere 	~mu" u junto aos PAULA IWAU ES 

órgãos anuentes autorização para o descarregamento do combustível, adotando todas as medidas ,,:.= 

54141G1 412.41 
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possíveis de segurança para aqueles poucos trabalhadores envolvidos na operação, considerando que 
todo petróleo é transferido por tubulação para os terminais de tancagem. Finalizou, demonstrando 
preocupação com toda essa situação decorrente da pandemia, o que poderá trazer sérios prejuízos às 
operações portuárias, considerando que a ANV1SA paralisa qualquer operação de navio caso tenha 
suspeita de tripulante infectado. Na oportunidade, o Conselheiro Alessandro Marques se comprometeu 
a compartilhar as Resoluções da Comissão Nacional das Autoridades nos Portos — CONAPORTOS, 
bem como as Notas Técnicas da ANVISA que tratem sobre o tema para que a Autoridade Portuária 
possa avaliar os procedimentos ali dispotos. Item "d" da nauta de Reunião:  Quanto à Movimentação 
processual, a Diretora Presidente passou a relatar sobre os seguintes processos: I) Processo trabalhista 
do servidor José Caetano de Araújo Júnior que demandou judicialmente a Companhia Docas/PB 
pleiteando auxílio-alimentação indenizado e ressarcimento do plano de saúde, cuja sentença julgou 
improcedentes os pedidos do Reclamante. Em razão disso, o Reclamante interpôs Recurso Ordinário 
e a DOCAS/PB as contrarrazões. O acórdão condenou a DOCAS/PB a pagar as complementações dos 
benefícios auxilio-saúde e auxilio-alimentação no valor de R$ 18.323,01 (dezoito mil trezentos e vinte 
e três reais e um centavo). A DOCAS/PB interpôs Recurso de Revista; II) No que tange ao processo 
trabalhista movido por Gilmar Lopes Tomaz em desfavor da empresa Saul Costa da Silva — ME e 
da DOCAS/PB (resp. subsidiária), cujo pleito é o pagamento de verbas trabalhistas, a sentença julgou 
procedentes em parte os pedidos formulados, condenando a empresa Saul e a DOCAS/PB, de forma 
subsidiária, ao pagamento de algumas destas verbas, no montante de R$ 13.543,00 (treze mil 
quinhentos e quarenta e três reais). A DOCAS/PB interpôs Recurso Ordinário; III) Com relação à ação 
judicial cível movida pela DOCAS/PB em desfavor da TEAPA — Terminal de Armazenagem da 
Paraíba Ltda., relatou que foi feito acordo extrajudicial com a empresa TEMA, tendo a citada empresa 
efetuado o pagamento da multa junto à ANP. Contudo, como a Companhia Docas/PB ainda não havia 
informado do supracitado pagamento nos autos do processo, o TEAP A, na contestação, informou do 
pagamento em questão e requereu a condenação no pagamento em dobro da quantia cobrada pela 
presente demanda, além de custas processuais e honorários advocatícios. Usando da palavra, o 
Conselheiro Fábio Andrade disse que a DOCAS/PB deveria ter formalizado o acordo nos autos do 
processo e sugeriu, ainda, o peticionamento requerendo a extinção do processo, momento em que a 
Diretora Presidente destacou que tal ação iria ser providenciada. IV) Passando para o processo cível 
movido pela DOCAS/PB em desfavor da empresa A Fortaleza e seus três sócios, informou que 
houve um bloqueio nas contas da DOCAS/PB, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Tal 
valor é referente aos honorários sucumbenciais do patrono dos dois sócios que foram excluídos do polo 
passivo da demanda. V) Tratando-se da ação judicial referente a débito de IPTU, movida pelo 
Município de Cabedelo, no valor estimado de R$ 3.705,84 (três mil, setecentos e cinco reais e oitenta 
e quatro centavos), a DOCAS/PB peticionou requerendo a manutenção da suspensão da demanda 
enquanto se aguarda o julgamento definitivo do processo n° 0003059-89.2013.8.15.073, pedido este 
acolhido pelo juiz. VI) Passando para a ação judicial cível federal sobre os ex-PORTOBRÁS, 
movida pela DOCAS/PB em desfavor da União, salientou-se que a União apresentou contestação e a 
DOCAS/PB impugnou. A Diretora Presidente informou que a Companhia continua pagando risco ALESSANDRO 
portuário aos servidores que já foram reconhecidos e incorporados ao quadro de pessoal da União RODRIGUES DE 

Federal, cuja despesa chega a 15% (quinze por cento) da receita desta Companhia, destacando que os mLEARMOciSuPEsAULA 

servidores não estão mais na Companhia Docas/PB. A Presidente Gilmara Temóteo indagou ao prAtief—ag." 
Procurador Fábio Andrade da possibilidade de ser designado um procurador da PGE para tratar em r ir' 
conjunto com a Companhia Docas/PB sobre esse processo junto ao Ministério da Infraestrutura. Item ="2"'" 'uns 
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"e" da pauta de Reunião:  No que se refere aos assuntos gerais, a Diretora Presidente passou a relatar 
acerca dos tramites para a implementação do Projeto de Reforma de Combate a Incêndio e Controle 
de Pânico da Área Primária do Porto Organizado de Cabedelo, exigido pelo Corpo de Bombeiros, e da 
urgência que deve ser dada à implantação do referido o Projeto, o qual está orçado em R$ 800.000,00 
(oitocentos mil reais), e que já encontra-se atualizado e aprovado pelo CBMPB, o qual será 
encaminhado à Secretaria de Infraestrutura do Estado, para que sejam adotadas as providências junto 
a SUPLAN visando à realização da licitação e execução da obra. 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 fins legais. 

Cabedelo/PB, 25 de JUNHO de 2020. 

 

ALESSANDR Assfn a do de 
forma digital por 
ALESSANDRO 

RODRIGUES RODRIGUES DE 

DE LEMOS LEMOS PAULA 
MARQUES 

PAULA 	Dados: 2020.0723 

MARQUES 1235:36 

ALESSANDRO R. DE L. 
PAULA MARQUES 

Representante do Ministério da 
Infraestrutura 

   

EBENÉZE L 'A GOMES 
DA STA 

Representante dos Acionistas 
Minoritários 

JOYCE rI )DE 
MEDEIROS 

Secretária Executivo do 
CONSAD 
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