
 

REUNIÃO DOS INTERVENIENTES DO COMÉRCIO 

EXTERIOR DO PORTO DE IMBITUBA – SC 

ATA DA 

REUNIÃO 

Número: 

36 

Data: 

04/04/2019 

Horário: 

09h30min 

Local: 

Receita Federal do Brasil 

 
Temas Abordados Assuntos, Encaminhamentos e Resultados 

01. Início Teve início a 42ª Reunião dos Intervenientes, com a palavra do Inspetor-

Chefe José Márcio de Souza Duarte. 

02. Apresentação 

 

 

Apresentaram-se ao grupo: 

- Cássia Reis Pereira – Setor de Operações da SCPar; 

- Regianne Monteiro – Advogada atuando na área de Comércio Exterior; 

- Bruno Osório dos Santos – Diretor Executivo da empresa Bioseta; 

- Gilvane Oliveira – Diretora Comercial da empresa Bioseta; 

- Gabriela Barcelos – Estagiária Administrativa na ACIM; e 

- Sérgio Martins – Operador Portuário Granéis Imbituba. 

 

03. Excesso Peso nos 

Caminhões “Vira” 

O Inspetor-Chefe José Márcio relatou que os caminhões detectados com 

excesso de peso por meio da balança rodoviária no recinto alfandegado do 

Porto de Imbituba não são autorizados a seguirem para os armazéns. O 

cumprimento das normas regulamentares causou um impacto negativo na 

descarga do sal, pois os caminhões que estavam fazendo o frete do sal 

acabaram migrando para o carregamento da soja que estava sendo exportada, 

em virtude de não haver a pesagem nos caminhões na entrada do porto. 

A migração dos caminhões para o carregamento da soja deve-se ao fato de 

que os caminhoneiros preferem trafegar com excesso, uma vez que o valor 

recebido pelo frete é calculado pelo peso. 

Alguns representantes presentes opinaram a respeito do assunto e Daniel, da 

empresa Serra Morena, informou que não tem possibilidade de o Operador 

Logístico limitar o peso na saída dos armazéns sem a participação e 

colaboração do Porto. 

O Inspetor-Chefe José Márcio sugeriu uma nova reunião, somente com os 

interessados, para tratarem novamente desse assunto. 

 

03. Limpeza Vias Públicas O Inspetor-Chefe José Márcio perguntou à representante da ANVISA 

Federal, Maria, como está o andamento da regulamentação da limpeza das 

vias públicas. 

Maria respondeu que a Comissão criada para ajudar na regulamentação da 

limpeza das vias fez um trabalho muito bom, só que, em que pese a boa 

vontade do Prefeito, os documentos elaborados não foram levados em 

consideração nem reconhecidos pelos representantes da PMI. 

O Inspetor-Chefe José Márcio sugeriu uma nova reunião com os órgãos 

federais intervenientes, para elaborarem um ofício e encaminhar à Prefeitura 

Municipal de Imbituba solicitando informações a respeito do assunto. 

 

04. Embalagens de Madeira Alguns representantes presentes relataram preocupação em relação com a 

grande quantidade de apreensões de embalagens de madeiras feitas pelo 

MAPA. 

Ficou acordado de se fazer uma nova reunião com a participação dos 

representantes do Ministério da Agricultura, para tratarem do assunto. 



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

encontro será dia 30/05/2019. 

 


