ATA DE REUNIÃO

Na manhã do dia dezoito de julho de dois mil e doze, às nove horas, foi realizada a trigésima sexta
reunião dos Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo Portuário de Itajaí, no auditório da
Superintendência do Porto de Itajaí, com a participação do Inspetor-Chefe da Alfândega da RFB no Porto
de Itajaí, Sr. Luis Gustavo Robetti; da Inspetora-Chefe Adjunta da Alfândega da RFB no Porto de Itajaí,
Sra. Geovana da Silva da Cunha, do Chefe Substituto da SADAD da ALF do Porto de Itajaí, Sr. Marcelo
Bittencourt Peixoto, da Chefe da EAT da ALF do Porto de Itajaí, Sra. Rita de Cassia Spolaor; do Diretor
Executivo do Porto de Itajaí, Sr. Heder Moritz; do Chefe do Posto do Vale do Itajaí da Anvisa, Sr. Marcos
Fernandes; do Chefe do MAPA em Itajaí e Navegantes, Sr. Luiz Gustavo Balena; do Gerente Regional da
GECEX do Banco do Brasil, Sr. Guilherme Arcanjo Battisti; dos Representantes do SINDAESC,
SINDASC, dos Recintos Brasfrigo, Braskarne, Porto de Itajaí, Portonave, APM Terminals, Teporti, Poly
Terminais, Itazem; de Despachantes Aduaneiros e demais interessados. O Sr. Luis Gustavo Robetti, abriu
a reunião agradecendo a presença de todos e passou a palavra para o Sr. Heder Moritz que como anfitrião
agradeceu a oportunidade de estar sediando a reunião, parabenizou o Sr. Luis Gustavo Robetti pela
missão de a partir de agora dirigir a Alfândega da RFB no Porto de Itajaí e solicitou que fosse transmitida
mensagem de agradecimento ao Sr. José Carlos de Araújo pelo empenho e sucesso das reuniões de
Intervenientes por ele conduzidas durante sua gestão como Inspetor-Chefe. Em seguida o Sr. Luis
Gustavo Robetti apresentou como Inspetora-Chefe Adjunta da Alfândega da RFB no Porto de Itajaí a Sra.
Geovana da Silva da Cunha, como Chefe da Equipe de Atendimento da ALF da RFB no Porto de Itajaí a
Sra. Rita de Cassia Spolaor; e como Chefe Substituto da SADAD da ALF do Porto de Itajaí o Sr. Marcelo
Bittencourt Peixoto. Prosseguindo Sr. Luis Gustavo Robetti informou que os servidores da RFB não estão
em greve, que em verdade os Auditores-Fiscais estão em operação padrão, e que em razão disso o atual
estoque de Declarações de Importação (DI) em processo de despacho aduaneiro é aproximadamente o
triplo do normal. Destacou que todos os processos estão sendo trabalhados, que os Auditores estão sendo
mais rigorosos, que a ordem cronológica de registro das DI está sendo respeitada na análise, excluindo-se
desta regra os produtos perecíveis e medicamentos. Ponderou ser possível haver impacto nas exportações
se a operação padrão perdurar por mais tempo. Passada a palavra para o Chefe do Posto do Vale do Itajaí
da Anvisa, Sr. Marcos Fernandes, este se apresentou relatando as atividades que desenvolveu ao longo de
7 anos na instituição. Sobre a greve dos servidores da Anvisa expôs que a paralisação resultou em
aumento do tempo de análise das LI’s, tendente a aumentar. O Sr. Luis Gustavo Robetti deu as boas
vindas ao novo Chefe do Posto da Anvisa e solicitou que a Sra. Hilnette Vieira compareça na próxima
reunião para que todos possam agradecê-la pelo engajamento às atividades dos intervenientes durante sua
gestão como chefe da referida unidade. Quanto aos assuntos da pauta dirigidos à Anvisa ficou acertado
que, devido às atividades excepcionais à cargo do Sr. Marcos Fernandes em razão da greve dos
servidores, serão discutidos por ele na próxima reunião. Passado ao próximo ponto da pauta a ser
esclarecido pelo Portonave, o motivo de não ser aceito agendamento por e-mail para posicionamento de
containeres para vistoria do MAPA/UVAGRO, o Sr. Roberto Vasques, representante do recinto, afirmou
que em breve o agendamento será feito através do portal. Entrando no outro ponto, o Sr. Roberto Vasques
informou que o tempo médio de espera dos caminhões para carregamento de importação e descarga de
exportação é de 01 (uma) hora, esclarecendo também que são disponibilizadas 02 (duas) senhas por
período de 02 horas para saída e entrada de caminhões. As senhas são distribuídas de acordo com o
movimento do Terminal, são disponibilizadas em médias 150 senhas. Dando seqüência aos assuntos da
pauta o próximo item foi com a APM Terminals e Porto de Itajaí, sobre quantas senhas são
disponibilizadas por período de 24 horas para saída e entrada de caminhões. O Sr. André D’ Ávila
representando da APM Terminals respondeu que para exportação são distribuídas 500 senhas por 24h e
importação 150 senhas por 24h. Expôs ainda que não há como aumentar a quantidade de senhas devido

ao fato de a Prefeitura e o Codetran limitarem o tempo de trânsito, também devido à determinação da
RFB para que os caminhões sejam obrigatoriamente pesados no gate principal tanto na entrada quanto na
saída. Sr. Heder Moritz, representante do Porto, complementou a informação expondo que já existe um
projeto de ampliação e criação de novos gates no Portão 2 que está sendo analisado pela RFB e
deverá ter sua implantação em futuro próximo. O próximo assunto a ser tratado com todos os terminais
alfândegados versava sobre a base legal que os mesmos utilizam para impossibilitar a saída de uma
importação totalmente liberada e sem Bloqueio Total ou mesmo Bloqueio de Entrega no CE-Mercante,
neste ponto o Sr. Luis Gustavo Robetti, pediu a palavra e reiterou o pedido para que os sindicatos
discutam um acordo sobre esse assunto, falou também que a RFB vai cumprir a legislação e se preciso for
aplicará as penalidades. Passada a palavra para o Sr. Guilherme Arcanjo Battisti, Gerente Regional do
Banco do Brasil, este comunicou que será publicado um boletim informando as LI’s que estão pendentes,
também informou que os Termos de Compromisso tem prazo máximo de 45 dias para serem apresentados
os documentos respectivos. Para finalizar a pauta, passada a palavra para o Sr. Luiz Gustavo Balena,
Chefe do MAPA, com a incumbência de tratar também dos assuntos dirigidos ao órgão na 35ª reunião, na
qual não houve representante presente. Ao tratar da falta de formulário para emissão do Fito e
Confirmação dos horário/dias de vistorias nos terminais o Sr. Luiz Gustavo Balena recomendou que
assuntos como este podem ser encaminhados ao Mapa, não havendo necessidade de esperar pela reunião.
Com relação ao outro assunto, dificuldades e atrasos com o Fitossanitário para exportação de algodão em
Itajaí/Navegantes, uma vez que alegou-se que outros portos que operam com Algodão tem tempos de
atendimento e dificuldades menores para este produto, o Sr.Luiz Gustavo Balena comentou que há muita
desinformação quanto às normas vigentes, que os interessados exigem conclusividade no atendimento no
mesmo dia, que não há condições para esses procedimentos. Elogiou o fato de a pauta ser sido
encaminhada com bastante antecedência. Pediu para que se evite contato via telefone com o órgão com
banalidades do dia a dia. Reforçou a orientação/recomendação para que tendo um horário marcado
compareça no horário correto. E finalizou expondo que agendar visita para apresentar empresa é
totalmente inviável. Passada a palavra para o Diretor Executivo do Porto de Itajaí, Sr. Heder Moritz ,
informou que nos dias 24 a 26/07 deverá acontecer o primeiro treinamento a respeito da questão do Porto
sem papel. Agora chegou a vez de Santa Catarina implantar os novos procedimentos. Comprometeu-se a,
quando receber informações mais detalhadas, encaminhar para todos os interessados. Sr. Luis Gustavo
Robetti, sugeriu que a RFB também participasse como convidada (ouvinte) para estar a par da situação.
Passada a palavra a pedido para servidora da Anvisa, Terezinha, esta explanou sobre o movimento,
informando que os serviços essenciais serão analisados caso a caso. Por fim, Sr. Luis Gustavo Robetti,
comunicou que saiu o Edital para concurso público da Receita Federal do Brasil, são 200 vagas para
Auditor Fiscal e 750 vagas para Analista Tributário, as inscrições vão até o dia 31/07/2012. A próxima
reunião acontecerá no dia 15/08/2012, no auditório do Porto de Itajaí. Agradeceu pela hospitalidade do
Porto de Itajaí em sediar a referida reunião e ao Recinto Teporti por ter oferecido o coffee-break. Não
tendo mais nada a tratar, Sr. Luis Gustavo Robetti, finalizou a reunião. Eu, Cristiane de L.C.de Souza,
lavrei a presente Ata.

