ATA DE REUNIÃO
Às quatorze horas do dia treze de setembro de dois mil e treze foi realizada a quadragésima nona
reunião dos Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo Portuário de Itajaí, no auditório do
Centreventos Itajaí, onde aconteceu a Sul Trade Summit, 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 Representante da
NetMarinha, Sr. Ricardo Demasi; do representante do Posto do Vale do Itajaí da ANVISA Sr.
Marcos Fernando G. da Silva; do Diretor Regional do VIGIAGRO/SC, representando também o
MAPA em Itajaí e Navegantes, Sr. Luiz Gustavo Balena; do representante do MAPA em Itajaí e
Navegantes Sr. Ricardo Pereira; do Gerente Regional da GECEX do Banco do Brasil, Sr. Guilherme
Arcanjo Batistti e Representantes da OAB-SC, SINDAESC, SINDASC, dos Recintos Multilog,
Braskarne, Infraero, Portonave, Teporti, Poly Terminais, Itazem; 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. Ricardo Demasi, representante da NetMarinha, empresa que estava
organizando o evento Sul Trade Summit, onde este falou sobre o trabalho da NetMarinha, disse
também estar feliz em realizar mais uma vez o evento e elogiou a estrutura de Itajaí, dizendo ainda
da honra em receber a 49ª reunião de Intervenientes salientando que todos estão fazendo um ótimo
trabalho. Em seguida Sr. Luis Gustavo Robetti comunicou com satisfação que, no dia 12 de
setembro, tomou posse em Brasília, o Sr. José Carlos de Araújo como Coordenador Geral da
Aduana. Começando a pauta da reunião falou que não tendo nenhum assunto para a RFB, ia passar a
palavra ao Sr. Luiz Gustavo Balena, representante do Mapa, para responder aos itens da pauta
encaminhados ao órgão. Situação do MAPA em relação à greve/possíveis paralisações. Caso esteja
programado algum dos eventos acima, informar como ficarão as operações nos recintos atendidos
nestes períodos. Sr. Luiz Gustavo Balena, comunicou que foi feita uma assembléia para decidir sobre
a paralisação, por enquanto a proposta foi rejeitada, mas nos próximos dias poderão decidir sobre a
greve. Outro assunto para o MAPA: Visto cenário atual, informar se haverá intensificação no
fluxo de vistorias nos terminais de maior volume, como por exemplo, Multilog e Portonave, que hoje
tem um prazo mínimo de uma semana para agendamento de inspeções. Sr. Luiz Gustavo Balena,
respondeu que as mudanças não dependem só de um e apesar do Recinto ter prazo nós sabemos da
dinâmica e sabemos também que não poderá ser feito muita coisa, e que qualquer mudança
dependerá de pessoal. Outro assunto para o MAPA: Sugestão de unificação da Unidade MAPA em
Itajaí, sugerindo centralizar as funções no MAPA Itajaí, Prédio do CIA - Centro Integrado de
Atendimento e somente ter o deslocamento dos fiscais para os recintos para as devidas conferências
físicas, como já é feito nas áreas secundárias com exceção da Portonave. Sr. Luiz Gustavo Balena
informou que até já existe essa idéia, o que impede a implementação é a estrutura, pois é tudo ao
mesmo tempo, onde tem pessoas no balcão solicitando reuniões, fiscalizações e verificações. Itajaí e
Navegantes não suportariam. A intenção é legal a idéia é nobre, mas por enquanto não poderá ser
posto em prática. Último assunto da pauta é com o Recinto APM Terminals, Exigências e
Alterações de EPI sem aviso prévio. Foi solicitado informar a base legal das exigências em relação a
EPIs e as alterações, com a indicação dos artigos, incisos, parágrafos. Reclamações de Despachantes
Aduaneiros que ao se dirigirem a APM para a realização de vistorias, são surpreendidos por
mudanças nos EPIs exigidos. Em alguns casos a mudança trata da inclusão de um novo item (ex.
protetor auricular) e em outros casos a mudança trata da alteração de um item utilizado há muito
tempo (Ex. colete refletivo em X). Não houve presença de representantes na reunião por parte do
referido Recinto. Sr. Luis Gustavo Robetti, solicitou que o Grupo de Trabalho dos Terminais faça um
estudo sobre o assunto para a próxima reunião. Passada a palavra para o Sr. Marcos Fernando G. da
Silva, representante da ANVISA onde este destacou que em julho e parte de agosto os tempos de
análise de LI’s aumentaram por conta de férias, licenças médicas dos servidores e plantão 24h, mas
agora está tudo se normalizando. Sr. Luis Gustavo Robetti, comentou que a reunião da Conaportos

serve para troca de experiências entre os órgãos intervenientes, mas as decisões são nacionais, e que
o plantão 24h vai continuar, salientou que todos os participantes da Conaportos fazem o máximo
para atender a todos com qualidade. Passada a palavra para o Sr. Guilherme Arcanjo Batistti,
Gerente Regional da GECEX do Banco do Brasil, este comentou que os prazos estabelecidos de até
02(dois) dias para análise e deferimento de LI’s estão sendo cumpridos. Agradeceu ao Sr. Elbio,
Gerente do Banco do Brasil de Itajaí e solicitou que levasse os agradecimentos a toda equipe de Itajaí
pelo trabalho realizado. Sr. Guilherme comunicou que no dia 05 de novembro na sede do Sindaesc,
será realizado treinamento sobre o Siscoserv. Sr.Guilherme falou que o mês de setembro é o mês das
negociações coletivas, e que não está descartada greve para os próximos dias. Passando aos assuntos
finais, Sr. Luis Gustavo Robetti, falou que a 50ª reunião de Intervenientes será no Auditório do
Recinto Poly Terminais e será um momento histórico. Foi solicitado aos órgãos intervenientes que
convidem os servidores que contribuíram para o início desse tão importante evento. Será no dia
16/10/2013 e solicitou que as pautas e confirmações de presença para esta reunião sejam enviadas
impreterivelmente até o dia 09/10/2013. Foi agradecido ao Sr. Ricardo Demasi pela hospitalidade e
por ter oferecido o coffee-break. Sr Luis Gustavo Robetti informou que após a reunião cada órgão
interveniente (Banco do Brasil, ANVISA, MAPA, RFB), farão uma breve apresentação sobre suas
atividades. Não tendo mais nada a tratar, o Sr. Luis Gustavo Robetti, finalizou a reunião. Eu,
Cristiane de Lourdes Carneiro de Souza, lavrei a presente Ata.

