COMPANHIA DOCAS DO PARA
Autoridade Portuaria

PATRIA AMADA

BRASIL

MINISTERIODA
INFRAESTRUTURA

37a REUNIAO DO COMITE DE ELEGIBILIDADE ESTATUARIO
ATA DE ANALISE E DELIBERACAO

ASSUNTO: EXAME DA INDICAQAO DE JOSE ALFREDO DE ALBUQUERQUE E SILVA
PARA A DIRETORIA DE GESTAO PORTUARIA DA COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP.
INTERESSADO: Ministerio da Infraestrutura.

Aos 27 dias de abril de 2020, as 10h00min, na sala da Gerencia Juridica, sito a Avenida
Presidente Vargas, n.° 41, Campina, Belem, Para, o Comite Estatutario de Elegibilidade,
instituido por ato do Diretor-Presidente da Companhia Docas do Para - CDP, mediante
Resolugao DIRPRE n.° Resolugao DIRPRE n.° 413, de 13/12/2016 e Deliberagao do
Conselho de Administragao n° 46/2018, e composta pelos integrantes signatarios, MARIA
DA CONCEIQAO CAMPOS CEI (Coordenadora), CARLOS EDUARDO AZEVEDO MOURA
(Membro), e INGRID CARLA DE OLIVEIRA GONQALVES (Secretaria), reuniu-se para
analisar

os

documentos

referentes

a

indicagao

do

Sr.

JOSE

ALFREDO

DE

ALBUQUERQUE E SILVA para compor a Diretoria de Gestao Portuaria - DIRGEP da CDP.
Constam dos autos os seguintes documentos referentes ao indicado: OFICIO N°
254/2020/ASSAD/GM, de 03/03/2020; Copia do documento identificagao do indicado; copia
da ata da 512a reuniao extraordinaria do Conselho de Administragao da Companhia Docas
da Bahia - CDA/CODEBA, de 26/3/2019, por meio da qual o senhor JOSE ALFREDO DE
ALBUQUERQUE E SILVA foi eleito como Diretor-Presidente da CODEBA, para completar
prazo de gestao de 27/03 a 20/12/2019; Termo de Posse, de 27/3/2019, por meio do qual o
indicado tomou posse no cargo de Diretor-Presidente da CODEBA; copia do comprovante
de residencia; copia do diploma de Engenheiro Mecanico emitido pela Pontificia
Universidade Catolica do Rio Grande do Sul; copia do certificado de conclusao do curso de
pos-graduagao em nivel de especializagao em gestao empresarial emitido pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul;

copia do certificado de conclusao do curso de pos-

graduagao em nivel de especializagao em Finangas emitido pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul; copia do certificado de conclusao do curso de pos-graduagao lato sensu
MBA em Logistica Empresarial emitido pela Fundagao Getulio Vargas; Copia da Portaria n°
508, de 2/7/2010, por meio da qual o indicado foi nomeado para o cargo de Analista de
Infraestrutura em concurso publico do Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao;
copia da portaria da 146, de 27/9/2013, por meio da qual o indicado foi nomeado para
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exercer o cargo de Coordenador Geral de Desempenho Portuario do Departamento de
Gestao E Logistica Portuaria da Secretaria de Politicas Portuarias da Secretaria de Portos
da Presidencia da Republica, codigo DAS 101.4, no qual ficou de 30/9/2013 a 10/4/2017;
copia do termo de posse, de 10/10/2014, como Presidente do Conselho de Administragao
da Companhia Docas do Para - CDP; copia do Termo de Posse, de 24/9/2015, como
Conselheiro de Administragao da CDP; copia de carta de renuncia da fungao de Conselheiro
do Conselho de Administragao da CDP, datada de 23/10/20.15; copia do termo de Posse na
fungao de Presidente do Conselho de Administragao da Companhia Docas do Ceara; copia
da ata da 50a Assembleia Geral Ordinaria da Companhia Docas do Ceara, de 28/4/2016, por
meio da qual o indicado foi eleito membra do CONSAD, com gestao ate Dezembro de 2016;
copia do Termo de Posse na fungao de Membra do Conselho de Administragao da
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ, datado de 24/7/2017; copia de carta de
renuncia a fungao de Conselheiro do Conselho de Administragao da CDRJ, data de
30/01/2019; Copia da ata da 526a reuniao ordinaria do Conselho de Administragao da
Companhia Docas e Sao Paulo - CODESP, de 27/11/2017, por meio da qual o indicado foi
nomeado Presidente do CONSAD na qualidade de substitute interino; copia de carta de
renuncia a fungao de membra do CONSAD da CODESP; copia da ata da 543a reuniao
ordinaria do CONSAD da CODESP, por meio da qual o indicado foi eleito ao cargo de
Diretor de Relagoes com o Mercado e Comunidade da CODESP; copia da Deliberagao n°
011.2019, de 15/2/2019, por meio da qual o indicado foi destituido do cargo de Diretor de
Relagoes com o Mercado e Comunidade da CODESP; copia da ata da 512a reuniao
extraordinaria do CONSAD da CODEBA, de 26/3/2019, por meio da qual o indicado foi eleito
Diretor-Presidente da Companhia Docas do Estado da Bahia - CDA/CODEBA, para
completar o prazo de gestao de 27/3/2019 a 20/12/2019; copia da ata da 523a reuniao
extraordinaria do Conselho de Administragao da CODEBA, por meio da qual houve a
substituigao do indicado na Diretoria da Presidencia da CODEBA; curriculum vitae do
indicado; Com a documentagao acima o indicado comprovou o cumprimento dos
requisites previstos no Art. 17, caput, inciso I, aiinea “b” item 1 da Lei n° 13.303/2016,
possui notorio conhecimento na area, o que foi comprovado por meio dos diplomas de curso
de graduagao e pos-graduagao, bem como exerceu por 4 anos ou mais cargo de diregao
(Conselho de Administragao, Diretoria ou Comite de Auditoria) em empresa de porte ou
semelhante ao da estatal. O indicado apresentou, ainda, formulario de cadastre de
administrador, no qual declarou que nao se enquadra em nenhuma das vedagoes previstas
no art. 29, inciso I a XI do decreto n° 8.945/2016, Lei Complementar n° 64/1990, Lei n°
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6.404/1976, Lei n° 12.813/2013, estatuto Social da CDP, bem como que nao se enquadra na
relaqao de inabilitados do TCU. Ressaltamos que o indicado declarou em formulario que
esta ciente das possiveis penalidades civeis, administrativas e penais que eventuais
declaragoes falsas podem acarretar. ANALISE E CONCLUSAO: Pelo exposto, pela
documentagao acostada aos autos, este Comite OPINA que o Sr. JOSE ALFREDO DE
ALBUQUERQUE E SILVA cumpriu os requisitos legais e ausencia de vedagoes para a
indicag3o, nos termos do art. 17 da Lei n° 13.303/2016 c/c arts. 28 e 29 do Decreto n°
8.945/2016. Na forma do paragrafo unico do artigo 10 da Lei n.° 13.303/2016, a presente Ata
devera ser publicada no sitio eletronico da Companhia Docas do Para. Nada mais havendo
a tratar, a reuniao foi encerrada, do que, para constar, lavrei a presente ata, que vai
assinada por todos os membros da Comissao.
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