ATA DE REUNIÃO

Às nove horas da manhã do dia dezenove de março de dois mil e quatorze foi realizada a
qüinquagésima quarta reunião dos Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo
Portuário de Itajaí, no auditório do Terminal Portonave S.A em Navegantes/SC, com a
participação do Inspetor-Chefe da Alfândega da RFB do Porto de Itajaí, Sr. Luis Gustavo
Robetti; do Diretor Presidente da Portonave S.A. Sr. Osmari de Castilho Ribas, do
representante do Posto do Vale do Itajaí da ANVISA Sr. Marcos Fernando G. da Silva, do
Superintendente do MAPA Santa Catarina, o Sr. Luiz Gustavo Balena, do representante da
Secretaria da Fazenda do Estado, Sr. Carlos Antonio Quaresma, dos representantes do
Banco do Brasil, Sr. André Zimmermann e Sr. Paulo R. Fraga e Representantes do
SINDAESC, SINDASC, dos Recintos Multilog, Braskarne, Infraero, Portonave, APM
Terminals, Teporti, Poly Terminais e Itazem, também Despachantes Aduaneiros e demais
interessados. O Sr. Luis Gustavo Robetti iniciou a reunião dando boas vindas a todos. Em
seguida passou a palavra ao Sr. Osmari de Castilho Ribas, que na condição de anfitrião,
deu as boas vindas e falou da satisfação em receber a todos. Voltando a palavra ao Sr. Luis
Gustavo Robetti, este falou da implementação das apresentações por parte dos Órgãos
Intervenientes, que se iniciará nesta reunião com apresentação do MAPA. Considerando
não terem sido apresentados assuntos para pauta prévia, reforçou o pedido para que
assuntos de interesse de todos sejam encaminhados para Pauta prévia, e do
encaminhamento dos assuntos para pauta no prazo. Comentou que pelo exposto o fluxo da
reunião será diferente, passando primeiramente os assuntos da Receita Federal e quem
encerrará a reunião será o Sr. Luiz Gustavo Balena. Passando então os assuntos da RFB o
Sr. Inspetor, pediu aos terminais que deixassem bem claro os procedimentos para a
entrada aos recintos, reforçando ainda o pedido que as demandas de usuários aos recintos
sejam respondidas. Reiterou a solicitação de profissionalismo e impessoalidade a todos,
visto que algumas mensagens trocadas entre intervenientes denotam questionamentos e
respostas com o uso de termos pouco profissionais. Informou que foi constatado na
véspera que um assunto para reunião foi enviado diretamente à caixa corporativa de uma
servidora da RFB que se encontrava fora da sede. Solicitou aos interessados que quando
tiverem interesse em encaminhar demandas relativas à reunião de intervenientes que dêem
preferência a caixa corporativa da Aduana (aduana.Itajaí@receita.fazenda.gov.br) e
coloquem como assunto principal o termo “Reunião de Intervenientes”, acompanhado do
assunto (pauta, confirmação, etc) para facilitar a localização. Informou que está em
andamento a avaliação anual dos recintos e a Inspetora Adjunta, Sra. Geovana da Silva da
Cunha solicitou que fosse reforçada a informação de que a Comissão de Alfandegamento
cumprirá o agendamento de visitas aos recintos já informado. O Sr. Luis Gustavo Robetti,
informou também da alteração do calendário de reuniões, com a reunião de maio que
sendo agendada para o auditório do Porto de Itajaí e a reunião de junho sendo agendada
para o recinto Poly Terminais. Sr. Robetti noticiou que na data da reunião foi realizada
uma apreensão de 19 toneladas de produtos contrabandeados no Porto de Itajaí-SC.
Reforçou que a RFB tem envidado todos os esforços e recursos no sentido de impedir a
entrada desses tipos de produtos. Encerrados os assuntos da Receita Federal do Brasil, foi
passada a palavra ao Sr. Marcos Fernando G. da Silva, representante da ANVISA que
falou sobre o novo processo de digitalizações de documentos, que deverá ser enviado por
e-mail, e explicou que o procedimento será o mesmo que já era utilizado em meio papel,
sendo que o diferenciado será o envio. Comentou sobre a questão do efetivo de algumas
unidades em relação à demanda. Encerrou desejando a todos um ótimo ano já que não

pode comparecer na primeira reunião de dois mil e quatorze. Na seqüência foi
disponibilizada a palavra ao Representante da Secretaria de Estado da Fazenda Sr. Carlos
Quaresma, que indagou aos presentes sobre a possibilidade e interesse em uma
apresentação sobre o sistema digital do Estado. Os participantes demonstraram grande
interesse, ficando confirmada a apresentação da Secretaria Estadual de Fazenda para o mês
de maio. O Sr. Luis Gustavo Robetti informou da disponibilidade para apresentação no
mês de abril, sendo que o Sr. Luiz Gustavo Balena Pinto se manifestou demonstrando
interesse em realizar apresentação para o mês de abril sobre a Instrução Normativa MAPA
29/2013, que trata de regras para a emissão de Certificados Fitossanitários, pois devido a
importância dos assuntos e o tempo disponibilizado foram divididos os assuntos para não
tomar muito tempo, ficando então confirmada que a apresentação do mês de abril será a
cargo do MAPA. Passada a palavra ao Sr. André Paulo Zimmermann, este apresentou o
Sr. Paulo R. Fraga, novo gerente dá área de comércio exterior do Banco do Brasil em
Blumenau. O Sr. Paulo R. Fraga falou da satisfação em estar presente e também se
desculpou pelo atraso na chegada, ocasionado por acidente com terceiros que ocorreu na
Rodovia. Após recepcioná-lo com boas vindas, o Sr. Luis Gustavo Robetti fez o
agradecimento ao coffee break e a recepção do recinto Portonave S.A., e ato contínuo
passou a palavra ao Superintendente MAPA em Santa Catarina. O Sr. Luiz Gustavo
Balena Pinto apresentou o Sr. Gerson Zimmermann Rossi, Engenheiro Agrônomo, que o
acompanhava na reunião. Relatou que será estabelecida uma força tarefa, onde serão
disponibilizados fiscais do MAPA para atender demandas específicas, e que Santa
Catarina receberá de um a dois fiscais por semana. Houve um esforço para que o MAPA
cedesse um fiscal que ficará de sobreaviso para atender os navios em São Francisco e que
se deslocaria somente quando houvesse a confirmação de chegada destes. Informou que
não existem notícias oficiais sobre alterações nas férias de servidores em decorrência da
Copa do Mundo de Futebol. Informou que em reunião o secretário executivo do Ministério
manifestou a possibilidade de transferência de pessoas interessadas para Santa Catarina,
demonstrando a preocupação do órgão em aumentar o efetivo de servidores no estado.
Encerrados esses assuntos, iniciou-se a apresentação do Sr. Luiz Gustavo Balena sobre o
sistema eletrônico de embalagens de madeira. Sendo o segundo maior complexo portuário
do Brasil, que em 2013 movimentou 1.206.444 TEU´S, e no processo de importação
movimentou 609.804 TEU´S, são apresentados ao MAPA de Itajaí e Navegantes
aproximadamente setecentos requerimentos para fiscalização para embalagem de madeira
por dia útil, em torno de duas mil folhas de papel por dia. Em novembro de dois mil e treze
foi enviada uma consulta técnica pela superintendência do MAPA à Coordenação Geral
do Vigiagro/MAPA sobre a possibilidade de utilização de sistemas informatizados, dos
terminais/recintos alfandegados, como suporte à fiscalização de embalagens e suportes de
madeira, assim como sobre autorização para desunitização (desova) de cargas já liberadas
pela RFB. Atualmente somente o recinto Multilog está ambientalmente liberado da
inspeção física de medicamentos e reagentes para diagnósticos médicos/laboratoriais, o
que é realizado numa câmara frigorífica própria, sendo que em dezembro de 2013
recebemos a resposta informando a impossibilidade, por parte dos recintos, de receber os
documentos diretamente do importador. No dia quatorze de abril terá o inicio o
funcionamento do sistema eletrônico de fiscalização de embalagens de madeira. Cada
recinto terá seu portal, mas o objetivo em futuro não muito distante é haver um portal
único, o que é perfeitamente possível pois o sistema estabelecido possui interface e dados
similares ao do sistema SIGVIG. As informações inseridas no sistema serão de
responsabilidade do terminal, as cargas quando já liberadas serão entregues ao importador
e quando forem selecionados para inspeção os interessados serão avisados por meio
eletrônico. Entre as vantagens do sistema informatizado estão a diminuição da quantidade

de protocolos e alteração de documentos e a redução da circulação de pessoas no
VIGIAGRO, pois serão protocolizados apenas requerimentos selecionados para inspeção.
Solicitou a paciência de todos pois, sendo uma mudança radical, podem ocorrer
contratempos em sua implementação, mas ressaltou que será um transtorno temporário
para o beneficio ser permanente. Sem mais assuntos a serem tratados o Sr. Luiz Gustavo
Balena Pinto encerrou a reunião. Eu, Thaisa Andrina Rosa, lavrei a presente Ata.

