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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES PORTUÁRIAS E HIDROVIÁRIAS 

    

 
Ata da Reunião extraordinária do dia 01 de outubro de 2020 

 
Às nove horas e dez minutos do dia primeiro de outubro de dois mil e vinte, através da 

plataforma de internet TEAMS, sob a direção da Senhora Mayhara Monteiro Pereira 

Chaves, Presidente do Conselho Deliberativo da Associação, foi instalada a presente 

reunião extraordinária, com a seguinte ordem do dia: I. Auditoria interna sobre o 

PORTUS(Contratação): A Presidente informou que a ABEPH, recebeu até o momento 

3(três) orçamentos de empresas atuariais, para a contratação de auditoria interna sobre 

o PORTUS – Instituto de Seguridade Social, através da ABEPH,  mas necessitamos de 

uma equipe da área jurídica para análise das propostas, antes de realizar a contratação 

de uma dessas empresas. Nesse momento o Diretor Presidente da Santos Port  

Authority – Sr. Fernando Biral e a Diretora da Companhia Docas do Estado da Bahia – 

Sra. Ana Paula Calhau, disponibilizaram equipe jurídica especializada dos respectivos 

portos, para análise das propostas e até o dia 19 de outubro de 2020, dia que antecede  

a  Assembleia Geral da ABEPH. Durante a AGE, irão apresentar para a Presidente e 

demais membros do conselho, a empresa escolhida para realizar essa auditoria interna 

nos Portos. Os associados presentes concordaram com essa decisão desses 

respectivos portos ficarem responsáveis pela análise jurídica. II. Cursos: Capacitação 

Conselheiros, Diretores alta Gestão de Portos à luz da Lei 13.303/2016: A Presidente 

informou a todos que a ABEPH inscreveu 134(cento e trinta e quatro) participantes para 

o curso de capacitação no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. 

Informou também que contrato já havia sido assinado por ela e que já havíamos dado 

andamento, disponibilizando para o recolhimento das demais assinaturas dos diretores 

do IBGC e que tão logo será disponibilizado para todos os portos que inscreveram 

participantes.  Com relação a cobrança do valor total do curso será efetuada ao final do 

curso (24/12/2020) com a entrega do certificado. III. Temporada de Cruzeiros: A Sra. 

Mayhara, fez uso da palavra e informou a todos que participou de uma reunião com o 

Sr. Marco Ferraz – Presidente da Clia Brasil, que trataram sobre a retomada dos 

Cruzeiros marítimos no Brasil a partir do Réveillon de 2020. Trataram sobre a falta de 

Infraestrutura de alguns Portos nordestinos, mas que pretendem apresentar duas 

propostas onde se tratam de abaixar os custos e idealizar novas rotas para o litoral 

brasileiro. As propostas foram favoráveis e muitas autoridades portuárias aprovaram a 

ideia da retomada do turismo no Brasil, com todos os protocolos necessários, por causa 

do momento vivenciado mundialmente pela COVID-19, mas também se dispuseram a 

tratar mais sobre o assunto. IV. Assuntos Gerais: a) Reuniões extraordinárias: A 
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Presidente, sugeriu que tivessem reuniões quinzenais da ABEPH, para que pudessem 

resolver algumas questões, como pautas extras, ao invés de tentar resolver todos os 

assuntos na Assembleia Geral, que muitas vezes é agendada mensalmente ou de 

acordo com a disponibilidade da maioria dos associados, os participantes concordaram, 

pois tem assuntos que exigem celeridade e prazo. b) Reunião com o Ministro Bruno 

Dantas – Tribunal de Contas da União – TCU:  Durante a reunião a Sra. Mayhara 

Chaves, informou a todos que no próximo dia 03 de outubro de 2020, iniciaria seu 

período de gozo de férias, mas que foi informada que no dia 07 de outubro de 2020 teria 

a audiência do TCU e provavelmente o “Relatório de Auditoria Operacional sobre as 

limitações dos portos organizados em comparação com os Terminais de Uso 

Privado - TUPs”, necessitará de representantes para liderar o assunto. A Dra. Ana 

Paula Calhau – Diretora da Companhia Docas do Estado da Bahia – CODEBA, 

juntamente com o Sr. Mário Povia – Diretor da Companhia Docas do Rio de Janeiro – 

CDRJ, se colocaram à disposição para fazer uma sustentação oral, representando a 

ABEPH. Toda documentação necessária já havia sido protocolada junto ao Tribunal de 

Contas. c) Hidrovias brasileiras: A Presidente informou a todos, sobre as reuniões que 

teve sobre o tema hidrovias brasileiras, inclusive com o representante do governo – Sr. 

Dino Antunes. As administrações hidroviárias foram extintas do Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes – DNIT, em maio de 2020, mas no dia 24 de setembro 

de 2020, foi lançado a BR dos Rios a fim de tentar mudar e melhorar os investimentos 

nas hidrovias brasileiras. d) Migração do plano PORTUS: O Sr. Marcelo Werner, 

Superintendente do Porto de Itajaí, tratou sobre a possibilidade da migração do plano 

do PORTUS. Solicitando que a ABEPH, pudesse intervir na condição de representante 

das entidades portuárias, com intuito de buscar apoio institucional dessa Secretaria 

Nacional de Portos e Transportes Aquaviários – SNPTA para solucionar, com a 

maior brevidade possível, as questões da previdência complementar, frente a situação 

do Instituto de Seguridade Social – PORTUS. No momento das tratativas, sugeriram um 

documento através da ABEPH, onde será sugerido a SNPTA, o Banco do Brasil como 

Previdência Complementar para despontar, uma maior segurança às entidades 

e aos beneficiários. Portanto, nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada 

às onze horas e dois minutos. Assim, eu, Dayana Bessa Fernandes da Silva, que 

secretariei, e lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pela Presidente, Sra. 

Mayhara Monteiro Pereira Chaves e todos que constam na lista de presença anexa, e 

que passa a fazer parte integrante desta ata.                                 

 

 
 
 
 
 

            Dayana Bessa Fernandes da Silva 
                            Assistente Executiva  
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LISTA DE PRESENÇA 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 01/10/2020 

 

 

[01/10 08:51] ELIS TREIDLER ÖBERG ingressou na reunião. 

[01/10 08:51] Porto de Cabedelo (Convidado) ingressou na reunião.  

[01/10 08:59] Carlos Vilar ingressou na reunião. 

[01/10 08:59] Fernando Biral ingressou na reunião. 

[01/10 08:59] Heder Cassiano Moritz ingressou na reunião. 

[01/10 08:59] Mayhara.chaves ingressou na reunião. 

[01/10 08:59] Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira ingressou na reunião. 

[01/10 09:00] Carlos Vilar saiu da conversa. 

[01/10 09:03] Valdomiro Ribeiro PORTO DE IMBITUBA / SC (Convidado) ingressou na reunião. 

[01/10 09:11] Luiz Fernando - Portos do Paraná (Guest) ingressou na reunião. 

[01/10 09:12] CODEBA - Companhia das Docas do Estado da Bahia ingressou na reunião. 

[01/10 09:15] Marcelo Werner Salles ingressou na reunião. 

[01/10 09:15] Fernando Biral ingressou na reunião. 

[01/10 09:16] Fernando Biral saiu da conversa. 

[01/10 09:30] Carlos Vilar ingressou na reunião. 

[01/10 09:42] Luiz Fernando - Portos do Paraná (Guest) saiu da conversa. 

[01/10 10:01] ana romeiro (Convidado) ingressou na reunião. 

[01/10 10:06] ana romeiro (Convidado) saiu da conversa. 

 


