
 

REUNIÃO DOS INTERVENIENTES DO COMÉRCIO 

EXTERIOR DO PORTO DE IMBITUBA – SC 

ATA DA 

REUNIÃO 

Número: 

34 

Data: 

29/11/2018 

Horário: 

09h30min 

Local: 

Receita Federal do Brasil 

 
Temas Abordados Assuntos, Encaminhamentos e Resultados 

01. Início Teve início a 40ª Reunião dos Intervenientes, com a palavra do Inspetor-

Chefe José Márcio de Souza Duarte. 

02. Apresentação 

 

 

Apresentou-se ao Grupo: 

Gerente-Geral da Ferrovia Tereza Cristina – Marcelo Siqueira; 

Major Comandante da Polícia Militar – Daniel Nunes da Silva; 

Analista de Comércio Exterior (Grupo Soul) – Andréa dos Santos 

 

03. Pedido dos Agentes 

Marítimos Irem de Carro até 

o Cais. 

Fernanda da Sagres, fez a solicitação em nome dos agentes marítimos para 

irem de carro até o Cais, com o objetivo de facilitar o trabalho dos mesmos, 

principalmente em dias de chuva. Após algumas manifestações, foi sugerido 

pelo Inspetor José Márcio que fosse feito um documento e encaminhado à 

Polícia Federal e à Administração do Porto para ver a possibilidade da 

regulamentação de um local para estacionamento,  lembrando da importância 

da identificação do carro, facilitando assim o bom desempenho das 

atividades portuárias. 

Perspectiva para Atividades 

Portuárias em Imbituba em 

2019. 

Fábio, da empresa Santos Brasil, expôs ao grupo que a empresa Santos Brasil 

perdeu a linha da Ásia, mas que a empresa está buscando novas alternativas 

e novos parceiros para suprir esta perda. Marcelo,  da Ferrovia Teresa 

Cristina, acrescentou que isso é consequência de um rearranjo no segmento 

do mercado de contêiner no mercado mundial. O Inspetor-Chefe José Márcio 

sugeriu que a Santos Brasil fizesse uma nota de esclarecimento  formal à 

comunidade informando a real situação. Quanto às outras empresas que 

participaram da reunião, estas mostraram-se bastante otimistas quanto à 

perspectiva para 2019 e acreditam em melhorias, crescimento e muita 

transformação, mas que é melhor aguardar as trocas de governos, Federal e 

Estadual, e assim fazer um planejamento para 2019. 

5. Encerramento O Inspetor-Chefe José Márcio finalizou a reunião e informou que o próximo 

encontro será marcado oportunamente. 

 


