ATA DE REUNIÃO

Às nove horas da manhã do dia doze de novembro de dois mil e quatorze foi realizada a
sexagésima segunda reunião dos Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo
Portuário de Itajaí, no auditório do Recinto Porto de Itajaí, com a participação do InspetorChefe da Alfândega da RFB do Porto de Itajaí, Sr. Luis Gustavo Robetti; da InspetoraAdjunta da Alfândega da RFB do Porto de Itajaí, Sra. Geovana da Silva da Cunha; do
Representante do Porto de Itajaí, Sr. Héder Cassiano Moritz; do Representante do MAPA,
Sr. Edmardo Raymundo de Souza; da representante da Secretaria de Estado da Fazenda,
Sra. Lenai Michels, do representante do Banco do Brasil, Sr. Paulo Fraga, Representantes
do SINDAESC, SINDASC, dos Recintos Braskarne, Brasfrigo, Infraero, Portonave, APM
Terminals, Multilog, Porto de Itajaí, Teporti, Poly Terminais e Itazem, também
Despachantes Aduaneiros e demais interessados. O Sr. Luis Gustavo Robetti, abriu a
reunião agradecendo a presença de todos e passou a palavra ao Sr. Héder Cassiano Moritz,
que na condição de representante do Recinto Porto deu as boas vindas, e desejou que
tivéssemos uma ótima reunião. Retornando a palavra ao Sr. Luis Gustavo, este informou
que recebeu o Ofício Nº 1/2014, do SINDAESC e que o teor do mesmo foi considerado
deselegante e agressivo. A Alfândega está revendo alguns procedimentos e uma das
medidas adotadas é a alteração na forma de atendimento presencial, que será mantido,
mediante agendamento, nos casos em que houver realmente necessidade. Todos os
interessados devem dar preferência aos encaminhamentos por escrito e acompanhamento
da situação do despacho através do Siscomex. Sr. Marcelo Petrelli pediu a palavra e
comentou que atualmente tem em torno de 350 despachantes filiados ao Sindicato e que
diariamente é questionado em virtude da falta de acesso às informações juntamente à RFB,
o que resultou na elaboração do referido ofício. Passando aos assuntos da pauta, os
mesmos são para a RFB: Questionamento sobre procedimento em relação à Multa de LI
em vista de não ser possível promover o recolhimento no ato do registro. Sr. Luis Gustavo
Robetti, informou que na próxima reunião, no dia 10 de dezembro ele terá uma resposta
ao questionamento. Outro assunto para a RFB, questionamento sobre o prazo estimado
para desembaraço de canais diferentes de verde e sobre as distribuições de DI´s aos
Auditores. Sr. Luis Gustavo Robetti, informou que para o ano de 2014 a expectativa é que
o número de despachos de importação registrados ultrapasse 140 mil DI’s e que a
participação da Alfândega no projeto piloto fez com que a análise dos despachos ficasse
mais complexa e rigorosa e por estas razões não tem prazo estimado para desembaraço das
DI’s. Passando aos assuntos gerais, Sr. Luis Gustavo Robetti, informou que a ACII
resgatou o que era anteriormente a antiga Câmara do Porto, agora Câmara do Comércio
Exterior, e a partir da reunião de dezembro as sugestões de pauta serão encaminhadas para
o email: comexconsultoria2@acii.com.br. Sr. Luis Gustavo Robetti, apresentou o novo
coordenador da Câmara do Comércio Exterior, Sr. Manoel Antonio dos Santos, onde o
mesmo se colocou à disposição da comunidade portuária. Sr. Luis Gustavo Robetti,
informou que no dia 18 de novembro, acontecerá mais uma edição do projeto “A Receita
Federal convida: Conheça a nossa Aduana” que será realizada no Recinto Portonave,
sendo que as inscrições para as 50 vagas disponibilizadas já estão esgotadas. O projeto tem
como objetivo divulgar à sociedade o trabalho que a RFB desenvolve. Sr. Luis Gustavo
Robetti, com muita satisfação, informou que foi publicada a Portaria Nº 1.183/2014, que
nomeia o Dr. Jackson Aluir Corbari para exercer o cargo em comissão de Superintendente
Adjunto da Receita Federal do Brasil na 9ª RF, destacando que a escolha do Dr. Jackson
para assumir este cargo é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na RFB. Passada

a palavra para o Representante do Banco do Brasil, Sr. Paulo Fraga, este informou que a
partir do ano de 2015 sua equipe de trabalho diminuirá sensivelmente, mas que continuam
à disposição para quaisquer esclarecimentos. Passada a Palavra para o Sr. Edmardo
Raymundo de Souza, representante do MAPA, este fez uma apresentação sobre “Pragas
quarentenárias”. Passada a palavra para a Sra. Lenai Michels, representante da Secretaria
de Estado da Fazenda onde destacou alguns pontos sobre ICMS e procedimentos que
agilizam a liberação da importação (arquivo anexo - Instruções aos Despachantes.doc).
Passada a palavra para o Sr. Heder Cassiano Moritz, representante do Porto, este informou
sobre a sua permanência no quadro de funcionários do Porto de Itajaí e agradeceu a
presença de todos. Retomada a palavra, Sr. Luis Gustavo Robetti, informou que a 63ª
reunião será realizada no dia 10 de dezembro de 2014, no auditório da Superintendência
do Porto de Itajaí. Agradeceu ao Recinto Porto pela hospitalidade e ao Recinto Itazem por
ter oferecido o coffee-break. 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.

