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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI
ATA DA REUNIÃO DE 18 DE JANEIRO DE 2019

Aos 18 (dezoito) dias do mês de janeiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às
09:00 horas, na Sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária –
EMAP, situada no Porto do Itaqui, em São Luís/MA, realizou-se a Reunião
Ordinária do Conselho de Autoridade Portuária do Porto do CAP/Itaqui relativa
ao mês de janeiro, iniciados os trabalhos e verificado o “quórum” foi aberta a
Reunião, o Presidente Senhor Ogarito Borgias Linhares, agradeceu a presença
dos Conselheiros e convidados. O Presidente do CAP/Itaqui deu início aos itens
da pauta da reunião. O Presidente informou ao Colegiado e convidados que a
pauta será invertida e o primeiro item será: I - Apresentação Institucional Ampliação de Tancagem da ULTRACARGO no Porto do Itaqui. O
Conselheiro e Gerente de Negócios da Empresa ULTRACARGO, responsável
pela Região Nordeste, senhor Felipe Rodrigues iniciou apresentando um vídeo
institucional mostrando a força do Grupo Ultra, com mais de dezesseis mil
colaboradores trabalhando diretamente, composto por cinco negócios: Ultragás,
Ultracago-Tequimar – Terminal Químico de Aratú, Oxiteno, Ipiranga e a
Extrafarma, enfatizando que todas elas são empresas independentes em todas as
áreas. O Grupo é uma das maiores empresas de multinegócios do mundo e a
Ultracargo é líder no mercado de Terminais Independentes mostrando em seguida
alguns clientes que operam com a empresa e o que representam os negócios do
Grupo Ultra dentro da Ultracargo, está presente em seis portos com seis
Terminais: Itaqui, Suape, Aratú, Rio, Santos e Paranguá. O Terminal da
Ultracargo no Itaqui tem licença para operar vários tipos de cargas, é um terminal
de cinquenta e cinco mil metros cúbicos, com dezesseis tanques, opera em dois
berços. Em seguida mostrou ao Colegiado o Projeto de Expansão da Ultracargo
no Porto do Itaqui que se divide em três fases I, II e III. Na fase I está sendo
construído trinta mil metros cúbicos de tancagem com previsão de início de
operação para agosto de 2019, fase II são dezoito mil metros cúbicos com três
tanques de seis mil metros cúbicos cada, com inicio da operação previsto para
março de 2020 e a fase III quando serão concluídos mais cinquenta e dois mil
metros cúbicos, saindo de cinquenta e cinco mil para cento e cinquenta e cinco
mil metros cúbicos, todos voltados para combustível em um prazo de dois anos e
meio. Os investimentos previstos para toda essa ampliação são da ordem de
duzentos e oitenta e seis milhões de reais, enfatizando que essas obras contam
atualmente com aproximadamente duzentas e cinquenta pessoas na obra,

podendo chegar a 300 pessoas diretas. Em seguida falou que sessenta por cento
da carga sai basicamente por ferrovia e esse é o diferencial o Porto do Itaqui em
relação aos demais portos do país. Perguntado sobre o prazo de operação da fase
III, o Conselheiro Felipe informou que em fevereiro deverá se dado entrada na
ANTAQ, não sendo possível precisar o prazo para início da obra. II Apresentação das Atividades da Diretoria de Engenharia - DEM: O Diretor
de Engenharia e Manutenção, senhor José Eugênio Mendonça de Araújo
Cavalcante apresentou inicialmente o Relatório Geral de Obras e o Portifolio de
projetos do Porto do Itaqui, bem como os investimentos previstos para o período
2018/2022, descrevendo o status e o respectivo valor de cada obra, mostrando as
obras concluídas, em vias de assinatura de contrato, abertura de Ordem de
Serviço, em licitação, em andamento e em fase de elaboração de projetos,
totalizando um investimentos da ordem de R$ 138.228.773,67 (Cento e trinta e
oito bilhões, duzentos e vinte e oito milhões, setecentos e setenta e três mil,
sessenta e sete centavos). Na sequência mostrou as imagens da situação atual da
área dos Canteiros de obras do TEGRAM X Suzano bem como o relatório
fotográfico das obras do Sistema de Combate a Incêndio do Berço 100 ao 108
que esta sendo realizada pela Empresa CF Comércio e Sistema Contra Incêndio
Ltda; Construção do Novo Terminal de Passageiros de Ferry Boat no Cujupe,
Município de Alcântara/Maranhão, obra que está sendo realizada pela Empresa
Amorim Coutinho Engenharia e Construções Ltda. Finalizando apresentou a
performance financeira desde que a atual gestão assumiu em 2015 e demonstrou
que Autoridade Portuária vem apresentando excelentes resultados financeiros.
Em seguida o Presidente do Conselho de Autoridade Portuária – CAP/Itaqui
agradeceu e elogiou a excelente apresentação. Cumprida integralmente a Ordem
do Dia e não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a reunião.
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