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Temas Abordados Assuntos, Encaminhamentos e Resultados 

1. Início Teve início a 37ª Reunião dos Intervenientes, com a 

palavra do Inspetor-Chefe José Márcio de Souza Duarte. 

2. Apresentação Apresentou-se ao Grupo: 

Operador Logístico – Thiago Ripoll 

3. Limpeza dos 

Granéis sólidos nas 
Vias Públicas. 

Retomando o assunto da reunião anterior, foi questionado 

o recebimento, por parte da prefeitura, do documento 
elaborado pela comissão respectiva. Maria, da Anvisa, 

sugeriu que fosse encaminhado o documento para a 

câmara de Vereadores, não havendo necessidade de fazer 
nova legislação e sim apreciação do mesmo. Comentou 

ainda, que foi encaminhado pela comissão, o documento 
ao senhor Osni – Administrador do Porto, que demonstrou 

sensibilidade para ajudar. Segundo Gilberto, da Fertisanta, 
este problema é compromisso e responsabilidade de 

todos, e sugeriu que houvesse um acordo entre todos os 
envolvidos no processo. Lito, da CBR,  enfatizou que o 

operador logístico é fundamental para controlar e fiscalizar 
as condições de transporte do caminhão e da carga. De 

acordo com Thiago, as condições dos caminhões são 
fundamentais, mas a conscientização dos motoristas é 

primordial. Como tornou-se necessário que a comissão 
seja permanente, as idéias discutidas serão amadurecidas 

e nova reunião será marcada noutra oportunidade. Maria 

comprometeu-se em enviar, por e-mail a esta Inspetoria, 
cópia do documento encaminhado as autoridades para que 

seja repassado a todos  os participantes da reunião.   

4. Autorização de 

Acesso a bordos dos 
Navios 

Foram feitos vários questionamentos pelos membros 

presentes ao representante da Policia Federal, policial 
federal Muller, sobre o assunto em questão, que declarou 

que o acesso ao navio é de responsabilidade da Policia 
Federal. Porém neste período de transição, em que a 

Policia Federal ainda não se estabeleceu  no porto,  a 
Autoridade Portuária também pode autorizar em certos 

casos. Estas solicitações devem ser feitas pelo PSP e  o 

agente que atender a solicitação via sistema  será 
responsável pela liberação e acompanhamento do mesmo, 

e direcionará os casos mais simples para o Porto e os mais 
graves, para a Policia Federal. Nos casos de urgência, a 

solicitação deverá ser feita através de um grupo no 



Whatsapp, constituído por seis agentes designados para  

tais atendimentos. Quando o navio está fundeado não é 

permitido o acesso a bordo. Segundo o policial Muller, só 
o tempo e a presença mais efetiva da Policia Federal, como 

também as melhores condições de trabalho, poderão 
alterar tais condições. 
 

5.Acesso direto ao 
Porto 

Foi mais uma vez levantado o assunto do acesso de 
pessoas ao porto. Problemas pontuais continuam 

impactando negativamente a atividade portuária. Foi 
sugerido chamar todo o pessoal envolvido no processo 

para uma reunião com o objetivo de debater  o assunto e 

buscar uma solução conjunta. 

6.Chineses - 

Exportação de Madeira 

O inspetor José Márcio informou que foi exportada a 

madeira que estava estocada no posto Majé, porém a 
mesma foi tributada como mercadoria adquirida para 

comercialização, sem a suspensão atribuída à formação de 
lote para exportação, uma vez que não houve adequação 

da área para tal fim. Ressaltou que as normas para 
formação de lote para exportação em recintos não 

alfandegados  precisam ser seguidas por todos, e que os 
mesmos exportadores já tinham sido beneficiados por um 

embarque experimental anteriormente. 

7.Mudança de E-mail E-mail para futuros contatos: 
adilson.constantino@receita.fazenda.gov.br 

bruna.carvalho@receita.fazenda.gov.br 

8.Encerramento O Inspetor-Chefe José Márcio finalizou a reunião e 

informou que o próximo encontro será dia 27/09/2018. 
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