
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio
Título: Reunião Ordinária N. 43
Local: IPA - Instituto Pensar Agropecuário - QL 10 conjunto 8 casa 6 - Lago Sul
Data da
reunião:

12/08/2015
Hora de
início:

09:00
Hora de
encerramento:

13:00

Pauta da Reunião

09:00h – Abertura (Palavra do Presidente) e Aprovação da ata da 42ª Reunião    
 
09:15h Avisos:
- Avisos da Secretaria
- Avisos da Coordenação das Câmaras
 
09:20h - Apresentação Institucional AIBA, ANUT e OCB
 
09:40h – Agenda Estratégica da CTLOG – Visão de Futuro
 
10:10h – PIL– Plano de Integração Logística – Aspectos Gerais da Implantação
 
10:40h -  O Papel das Forças Armadas na Administração das Hidrovias nas novas Fronteiras
 
11:00h – 1. Aumento dos custos com trabalhadores portuários avulsos - Aplicação da
Convenção 137 da OIT  
2. A importância da prorrogação do REPORTO para o setor portuário -  Apoio do MAPA
 
11:30h -  Cabotagem
 
12:00h – Solução para os Gargalos Ferroviários de Acesso ao Porto de Santos
 
12:20h – Assuntos Gerais

13:00h - Encerramento

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 EDEON VAZ FERREIRA APROSOJA PR
2 CARLOS ALBERTO NUNES BATISTA PR
3 AURA DE LOURDES DOMINGOS PEREIRA PR
4 CAROLINE STEPHANY INOCENCIO ACST/MAPA PR
5 ADILSON DA SILVA ABCAO PR
6 DANIEL FURLAN AMARAL ABIOVE PR
7 ANNA JULIA PORTZ ABPA PR
8 Cristina Joanilho AEXA PR
9 IVANIR MAIA DA SILVA AIBA PR
10 LUIS AUGUSTO PRETO ANA PR
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PR - presente / CO - convidado

 

11 SÉRGIO CASTANHO TEIXEIRA MENDES ANEA PR
12 SÉRGIO CASTANHO TEIXEIRA MENDES ANEC PR
13 JOSE DI BELA FILHO ANTF PR
14 CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALHO BB PR
15 FABÍOLA MANESCHY DE AZEVEDO LEMOS CDP PR
16 JOSÉ LOURENÇO PECHTOLL CEAGESP PR
17 LUIZ ANTÔNIO FAYET CNA PR
18 ELAINE RADEL CNT PR
19 ISNARDO RAMALHO VILARROEL CODESP PR
20 CARLOS EDUARDO CRUZ TAVARES CONAB PR
21 MARCELO CHAVES NERI DOS SANTOS FENAMAR PR
22 VITOR LUDVIG BUMBIERIS MF PR
23 PAULO CARNEIRO JUNQUEIRA OCB PR
24 PAULO CESAR DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR OCB PR
25 CARLOS ALBERTO SEHN SINDITABACO PR
26 ANTONIO MELO ALVARENGA NETO SNA PR
27 ITAZIL FONSECA BENICIO DOS SANTOS SRB PR
28 LUÍS FERNANDO RESANO SYNDARMA PR
29 CLEBER C. LUCAS ABAC CO
30 ANDRÉ MELLO ABAC CO
31 VANESSA STUICKE ACEBRA CO
32 EXPEDITO SALES ANTAQ CO
33 ARTHUR YAMAMTOTO ANTAQ CO
34 ELISANGELA PEREIRA LOPES CNA CO
35 OLAVO B. DE SOUSA CONAB CO
36 ABDON J. S. DIAS EPL CO
37 RAIMUNDO HOLANDA FENAVEGA CO
38 BEATRIZ MILLIET IBÁ CO
39 INES DE PODESTA MAPA CO
40 WILSON CRUZ Marinha do Brasil CO
41 ALAN DALTON ZEIDAN DOS SANTOS Marinha do Brasil CO
42 LUZENILDO ALMEIDA SOUSA MT CO
43 LAILLA MALAQUIAS PATRI CO
44 GABRIEL FARIAS PATRI CO
45 RAFAEL LANGONI RUMO - ALL CO
46 FELIPE MARIO CISMA SEP/PR CO
47 LEOLINIO ARAÚJO Umbelino Lôbo CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

Abertura:  a 43ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do
Agronegócio foi aberta às nove horas e vinte e quatro minutos do dia 12 de agosto de 2015
pelo  Presidente  Edeon  Vaz  que  agradeceu  a  presença  de  todos  e  ao  Instituto  Pensar
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Agropecuário – IPA pelo apoio e pelo espaço cedido para a realização do evento, passando a
palavra  ao  Senhor  Itazil  Fonseca  Benício  dos  Santos,  Diretor  do  IPA.  O  Diretor  Itazil
cumprimentou a todos, falou da satisfação pela realização da reunião da Câmara no IPA e
colocou o local a disposição da Câmara. O Presidente apresentou aos membros da Câmara o
Diretor  de  Infraestrutura,  Logística  e  Geoconhecimento  para  o  Setor  Agropecuário,  do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcelo Cabral Santos, que tem apoiado
os trabalhos da Câmara na Secretaria de Política Agrícola. Também agradeceu a presença de
Inês De Podestá da Assessoria de Imprensa do MAPA que fez a cobertura da reunião. O
Presidente informou, ainda, que será disponibilizado aos membros, mensalmente, um relatório
de acompanhamento de escoamento da safra.

Apreciação e Aprovação da Ata da 42ª Reunião da Câmara: a ata foi  aprovada pelos
membros sem nenhuma ressalva e assinada pelos presentes na última reunião.

Avisos da Secretaria e da Assessoria das Câmaras: o Presidente informou a todos que a
Câmara possui uma nova Supervisora, Aura Domingos, que substituirá Francisco Facundo
nesta função. Aura cumprimentou a todos, agradeceu a acolhida e informou que é do quadro
do MAPA, é administradora e trabalhou por  muito  tempo na área de cooperativismo,  se
colocando à disposição da Câmara. Aura falou do calendário do ano de 2015, para o qual
estão previstas mais duas reuniões com as datas de 30 de setembro e 25 de novembro e
informou  que  está  disponível  no  site  http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-
tematicas o relatório da Assessoria Parlamentar do MAPA contendo os projetos de lei que
tramitam  no  Congresso  Nacional  e  são  de  interesse  do  setor.  Aura  falou,  ainda,  da
reestruturação do MAPA, na qual a Coordenação de Apoio às Câmaras Setoriais passou a ser
Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas e não é mais vinculada à Secretaria
Executiva. O Secretário Carlos Alberto Nunes Batista informou que a composição da Câmara
está sendo atualizada para publicação de Portaria de Composição da Câmara e solicitou às
entidades que atualizassem os seus dados junto à Assessoria,  para isso solicitou que a
Assessora  Caroline  Inocêncio  enviasse  aos  membros  o  relatório  com a  composição  da
Câmara e o modelo de Ofício de Indicação dos membros.

Encaminhamentos: enviar aos membros o relatório analítico de composição da Câmara e o
modelo de Ofício de Indicação de membros. Responsável: Assessoria das Câmaras Setoriais
e Temáticas – ACST.

Apresentação Institucional AIBA, ANUT e OCB: I) OCB: Paulo Cesar Dias do Nascimento
Júnior,  representante  da  Organização  das  Cooperativas  Brasileira  –  OCB agradeceu  a
oportunidade e iniciou a apresentação falando da importância do cooperativismo no mundo e
os principais números relativos à associados e empregados referentes aos diversos ramos de
atividade, divididos por regiões. Apresentou, também, o Sistema OCB que é constituído pela
OCB, CNCOOP e SESCOOP, mostrando o organograma do sistema, assim como a sua visão,
missão e objetivos. Falando especificamente da OCB, evidenciou a sua formação, visão,
campos de atuação e da sua representação política. Finalizando, apresentou alguns números
do ramo agropecuário e familiar, as contribuições ao MAPA e o seu programa de transferência
de  tecnologia.  O  Presidente  agradeceu  pela  apresentação  e  passou  a  palavra  ao
representante da AIBA para proceder com a apresentação institucional; II) AIBA: Ivanir Maia,
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Diretor  de Relações Institucionais  da Associação dos Agricultores e  Irrigantes da Bahia
começou falando que a AIBA é uma união de produtores rurais da Bahia para representação
política-institucional,  que  trabalha  os  desafios  coletivos  de  seus  associados  e  atua
conjuntamente na solução de problemas. Continuou apresentando as ações institucionais, o
histórico  do  agronegócio  no  oeste  da  Bahia,  os  números  atuais  da  produção,  ações  e
demandas na área de logística. Finalizando, Ivanir falou que a AIBA está na CTLOG e na FPA
para  ampliar  a  mobilização  nas  frentes  de  trabalho.  O  Presidente  agradeceu  pela
apresentação e informou que os representantes da ANUT não puderam estar presentes e por
esse  motivo  a  sua  apresentação  ficaria  para  a  próxima  reunião.  As  apresentações
institucionais estão disponíveis no site http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-
tematicas.

Agenda Estratégica da CTLOG – Visão de Futuro: o Presidente falou que as ações da
CTLOG têm sido voltadas para resolver os problemas já existentes e não se tem trabalhado os
grandes temas estruturantes  de maneira  preventiva,  com visão de futuro.  O Presidente
enfatizou a importância do estabelecimento de uma Agenda Estratégica e propôs a criação de
um Grupo de Trabalho para trabalhar na revisão e atualização desse planejamento, trazendo
uma primeira  proposta  para  discussão na  próxima reunião.  A  composição do  Grupo de
Trabalho ficou assim definida: APROSOJA – Edeon Vaz, CNA – Luiz Antônio Fayet, ANTF -
José Di Bela Filho, AIBA - Ivanir Maia. Fayet solicitou a palavra e falou que a CTLOG começou
a partir  de uma Agenda Estratégica e que atualmente está trabalhando com temas mais
pontuais. Edeon falou que a Agenda Estratégica foi  reformulada em 2011, porém não foi
implementada e destacou que o documento é de muita qualidade, mas é necessário que seja
revisado e atualizado.

PIL– Plano de Integração Logística – Aspectos Gerais da Implantação: o Presidente
passou a palavra ao representante da CNA, Luiz Antonio Fayet para realizar apresentação
sobre o tema. Fayet iniciou falando que o PIL – Programa de Investimentos em Logística é
fundamental para eliminar os obstáculos na logística do agronegócio e diminuir o Custo Brasil
aumentando a renda para os produtores.  Continuando,  Fayet  apresentou a evolução do
agronegócio brasileiro, destacando as razões para o seu bom desempenho, mostrou mapas e
gráficos  referentes  a  produção,  escoamento  e  exportação.  Apresentou,  ainda,  o  déficit
portuário e os grandes riscos para o Brasil, citando o endividamento das famílias e a dívida
pública crescente. Fayet falou da Lei 12.815/2013, conhecida como Lei dos Portos e destacou
ajustes necessários para que ela atinja o seu propósito. Falou também de rodovias, ferrovias,
hidrovias e portos secos, apresentando as propostas do setor para a melhoria do transporte
nesses modais e finalizou apresentando as demandas do agronegócio. A apresentação está
disponível no site http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.
O Presidente agradeceu Fayet  pela apresentação e comunicou o pedido de inclusão na
CTLGO, das instituições: Indústria Brasileira de Árvores – IBA e Associação Brasileira dos
Armadores  de  Cabotagem –  ABAC.  O  Presidente  colocou  o  assunto  em votação  e  por
unanimidade a solicitação das entidades foi aprovada.

O Papel das Forças Armadas na Administração das Hidrovias nas novas Fronteiras: O
Presidente passou a palavra ao representante do Ministério da Defesa - Marinha do Brasil,
responsável pela apresentação. Comandante Zeidan falou que a Marinha trabalha em parceria
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com o Ministério dos Transportes há cerca de 10 anos e da satisfação de fazer parte deste
projeto. O Comandante Zeidan, apresentou as atribuições da autoridade marítima, a saber:
segurança da navegação, salvaguarda da vida humana na água e prevenção contra a poluição
hídrica. Apresentou, também, a interação da Marinha com outros órgãos do Governo e com os
programas governamentais, as iniciativas concluídas e em andamento. Comandante Zeidan
discorreu sobre o processo de reestruturação do Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário
– SSTA, demonstrando em um mapa as Capitanias, Delegacias, Agências existentes e futuras.
Falou especificamente de Miritituba,  destacando a importância de se alinhar  o Plano de
Articulação e Equipamento da Marinha do Brasil – PAEMB e o Plano Hidroviário Estratégico -
PHE.  Finalizando,  Comandante  Zeidan,  falou  que  a  Estratégia  Nacional  de  Defesa  é
inseparável da Estratégia Nacional de Desenvolvimento e destacou que as obras estão sendo
fei tas  de  acordo  com  o  planejado.  A  apresentação  está  disponível  no  s i te
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.  O  Presidente  agradeceu  o
Comandante Zeidan pela apresentação e informou que, na Amazônia, 15 (quinze) empresas
se uniram e vão fazer, cada uma, 01 (um) empurrador e 09 (nove) barcaças, portanto serão
mais 15 (quinze) empurradores e 135 (cento e trinta e cinco) barcaças naquela região. Sergio
Castanho Teixeira Mendes, representante da ANEA, questionou a respeito da sinalização da
hidrovia Tietê-Paraná, e o Comandante Zeidan explicou que não é atribuição da Marinha fazer
sinalização e que a participação da Marinha na Hidrovia Tietê-Paraná é através do Comitê
Técnico, estabelecendo regras de navegação. Arthur Yamamoto, representante da ANTAQ,
parabenizou o Comandante pela apresentação, falou que a expectativa é de ter o sistema do
Programa  de  Rastreamento  de  Embarcações  –  PRENAV  funcionando  e  informou  aos
membros que o Diretor da ANTAQ, Adalberto Tokarski, receberia naquela manhã a Comenda
da Ordem do Rio Branco no Itamaraty, fruto da sua dedicação ao desenvolvimento do modal
hidroviário. O Presidente pediu a Arthur que parabenizasse Adalberto Tokarski em nome da
CTLOG.

Aumento dos custos com trabalhadores portuários avulsos - Aplicação da Convenção
137 da OIT: o Presidente informou que o responsável pela apresentação deste assunto não
pode comparecer e este tema poderá ser pautado na próxima reunião ordinária, prevista para
o dia 30 de setembro.

Encaminhamento: pautar para a 44ª Reunião Ordinária o tema “Aumento dos custos com
trabalhadores portuários avulsos -  Aplicação da Convenção 137 da OIT”.  Responsável:
Secretário da Câmara.

A importância da prorrogação do REPORTO para o setor portuário - Apoio do MAPA:
para a contextualização do assunto,  foi  passada a palavra a José Di  Bela Filho.  Di  Bela
explicou que o REPORTO é um benefício fiscal que o setor portuário recebe juntamente com o
setor de transporte, que os isenta do pagamento de Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social  -  COFINS  e,  quando  for  o  caso,  do  Imposto  de  Importação,  nas  aquisições  de
máquinas, equipamentos e outros bens para os terminais portuários. Di Bela falou ainda, que o
programa foi instituído em 2004 e vem sendo prorrogado a cada 04 (quatro) anos e o seu
término está previsto para o final deste ano. Continuando, informou que está sendo realizado
um trabalho conjunto entre a ABTP, ANTF, ABIFER e outras entidades setoriais no sentido de
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tentar  a  prorrogação  do  prazo  do  programa  até  2020  e  ampliar  os  benefícios  por  ele
concedidos. Em uma reunião com o Ministério da Fazenda, houve a sinalização de que a
ampliação do benefício é impensável e que a prorrogação do prazo é uma possibilidade em
princípio aceitável.  Di  Bela informou que ser  importante que o MAPA, o MT o MDIC e a
Secretaria  dos Portos manifestem formalmente apoio aos pleitos e que existe  a Medida
Provisória 675 que foca especificamente em uma emenda de prorrogação do REPORTO.
Finalizando,  destacou  que  é  importante  que  o  setor  se  mobilize  para  a  aprovação  da
prorrogação do REPORTO e solicitou à Câmara que encaminhe uma manifestação à Ministra
Kátia Abreu solicitando seu apoio nesta questão. O Presidente colocou em votação o pleito
que foi aprovado pelo plenário.

Encaminhamento:  elaboração de um documento  a  ser  enviado à  Ministra  Kátia  Abreu,
solicitando apoio à prorrogação do REPORTO. Responsável: Secretário da Câmara.

Cabotagem: para falar sobre o assunto, o Presidente passou a palavra ao representante da
ABAC Cleber Lucas que agradeceu a oportunidade de expor sobre esse tema de grande
relevância, falou da importância de se discuti-lo e destacou o prestígio e reconhecimento da
CTLOG. Iniciando a sua apresentação, Cleber falou dos marcos regulatórios, enfatizando a Lei
9.432/97 e as Normas e Resoluções da ANTAQ. Apresentou, também, uma tabela com a frota
atual das empresas brasileiras de navegação, que tem sido ampliada para atender à demanda
nos  vários  segmentos  e  um  quadro  comparativo  entre  o  balanço  da  demanda  e  a
disponibilidade de frota na navegação de cabotagem. Cleber mostrou, em tabelas e gráficos, a
evolução da cabotagem brasileira, a evolução do transporte de contêineres, a evolução do
transporte de carga geral, a evolução do transporte de granel sólido e a movimentação de
grãos na cabotagem. Falou, ainda, sobre a estrutura de custo na cabotagem, os preços do
combustível  marítimo,  os  serviços  de  praticagem,  as  operações  portuárias  e  o  pessoal
marítimo. Finalizando, Cleber falou do Fundo da Marinha Mercante – FMM, do reflexo do
AFRMM na Cabotagem, sobre a ampliação da frota e na matriz brasileira de transportes. A
apresentação  está  disponível  no  site  http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-
tematicas.  O Presidente agradeceu a Cleber pela sua apresentação e abriu a palavra aos
membros para questionamentos e considerações.  Fayet  falou que,  quando a CTLOG foi
criada, foi realizado um diagnóstico da cabotagem no Brasil e que depois disso foram criados
vários  grupos  de  trabalho  no  Governo  para  discutir  o  assunto  e  os  diagnósticos  foram
similares, com pequenas variações. Fayet falou que o problema se arrasta há muitos anos e
pouco se evoluiu nessa questão, destacando a alta dos valores da Cabotagem comparada a
navegação de longo curso. Falou, também, dos obstáculos à cabotagem, a síntese da posição
do Grupo de Trabalho  da CTLOG e as  ações propostas  para  a  melhoria  do  sistema.  O
Presidente informou que no dia 19 de agosto acontecerá o primeiro Workshop, organizado
pela FRENLOG, a ser realizado no Interlegis em Brasília/DF e convidou todos a participarem.
O  evento  terá  a  abertura  às  09:00h  com  o  lançamento  do  Plano  de  Ação  da  Frente
Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenagem, contará com 04 (quatro) painéis de
discussão e se espera que ao término do evento se tenha uma definição das ações a serem
seguidas.

Solução para os gargalos ferroviários de acesso ao Porto de Santos: Di Bela, da ANTF
contextualizou  o  problema e  convidou  Rafael  Langoni  para  falar  sobre  o  tema.  Rafael
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cumprimentou a todos e agradeceu a oportunidade de falar sobre o tema. Iniciando pela
complexidade do sistema do Porto de Santos e da previsão de crescimento acelerado da
demanda  que  requisitará  investimentos  significativos  para  aumento  da  capacidade  e
produtividade dos ativos ferroviários e iniciativas de planejamento e operação integradas.
Rafael apresentou o Plano Diretor da Baixada Santista que envolve a atuação integrada de
três  frentes  de  trabalho  (Capacidade,  Normatização  e  Processos),  com  agendas  de
desenvolvimento paralelas e participação multidisciplinar dos quadros funcionais das três
empresas e mostrou os resultados práticos que o plano já atingiu. Continuando, apresentou os
projetos estruturantes para o Porto de Santos e o detalhamento dos projetos em andamento.
Finalizando, Rafael apresentou a interface institucional, os custos previstos para o Plano e os
projetos de investimento PORTOFER 2015. Di Bela complementou dizendo que haverá uma
integração com os terminais  e  a  readequação do sistema de cargas,  ressaltando que o
investimento é todo das concessionárias, portanto não há dinheiro público no projeto. Com
esse Plano, Di Bela falou que o objetivo é que o Porto de Santos tenha uma maior capacidade
e seja  mais  produtivo.  O Presidente  agradeceu a  Rafael  pelas  informações e  elogiou  a
qualidade do material que ficará disponível no site http://www.agricultura.gov.br/camaras-
setoriais-e-tematicas.

Assuntos Gerais: Entrando em assuntos gerais, o Presidente indicou as entidades que farão
as apresentações institucionais na próxima reunião, sendo a ANUT, SINDITABACO e IBÁ. Em
seguida falou da viagem que realizou pelo Arco Norte, saindo de Sinop para Santarém e
posteriormente visitando os portos de Santana, Itacoatiara, Manaus e Porto Velho, ressaltando
seu ânimo com o que foi visto. Informou que em Miritituba visitou a estação de transbordo de
carga flutuante da Transportes Bertolini, que tem a capacidade de 1,5 milhão de toneladas/ano
e é totalmente inovadora. Falou, também, que na região já existem 03 (três) estações de
transbordo de carga em adiantado estágio de construção. Com relação ao trecho rodoviário
entre Sinop e Miritituba, o Presidente informou que está quase concluído, faltando 126 km de
asfalto  e  o  trecho  entre  Miritituba  e  Santarém  faltam  asfaltar  111  km.  Em  Santana,  a
CIANPORTE já está com os silos prontos para receber  os grãos de Macapá no final  de
outubro.  Em Itacoatiara,  a Hermasa adquiriu uma balsa guincho com a capacidade de 2
milhões de toneladas, que não está operando em função de entraves com o entendimento da
Receita Federal  acerca do equipamento.  Em Porto Velho foi  construído o Complexo Rio
Madeira que já está pronto para operar com a capacidade de 5 milhões de toneladas e em
Cujubim, a Transportes Bertolini está operando com 2,5 milhões de toneladas. Em resumo, o
Presidente informou que Porto Velho fará no ano 5 milhões de toneladas, Miritituba 4 milhões
de toneladas  e  Santarém 2,5  milhões  de  toneladas,  enfatizando que  o  Arco  Norte  está
crescendo e que o Porto de Santos precisa melhorar a eficiência para atender a demanda.
Paulo Carneiro, representante da OCB, informou que no mês de julho a duplicação da BR060
entre Goiânia e Jataí foi concluída e que os pedágios entre Brasília e Goiânia já estão sendo
cobrados. Informou ainda, que o escoamento da safra de milho para exportação do sudoeste
goiano está praticamente parado nos armazéns, isso porque os Portos de Santos e Paranaguá
estão operando com soja. IN 29 – Luiz Fayet, da CNA, reiterou as providências relacionadas
ao aperfeiçoamento da IN 29, proposto na reunião anterior. O secretário da CTLOG noticiou o
recebimento de e-mail do representante da CNI, José de Ribamar Miranda Dias, justificando
sua ausência, e reiterando a sua disposição de integrar o GT de Cabotagem, cujos trabalhos
ainda não foram iniciados.
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Encerramento: o Presidente agradeceu a presença de todos e não havendo mais assuntos a
serem tratados, a reunião foi encerrada às doze horas e cinquenta e um minutos, e eu Caroline
Stephany Inocêncio, lavrei a presente ata, revisada pelo Secretário da Câmara.

Preposições
Item Item da reunião

Ações
Item Ação Responsável Dt. prevista

Dados da próxima reunião
Local: Auditório Maior, Sobreloja do Ed. Sede do MAPA, Brasília/DF
Data da reunião: 30/09/2015 Hora de início: 09:00
Pauta da Reunião

Anexos
Arquivo Descrição
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