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COMPANHIA DOCAS DO PARA
Autoridade Portuaria

PATRIA AMADA
MINISTfRIODA
INFRAESTRUTURA

BRASIL

GOVERMO FEDERAL

ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAQAO DA
COMPANHIA DOCAS DO PARA
NIRE - 15300007089 - CNPJ n° 04.933.552/0001-03
Data: 22 de agosto de 2019
Hora: 16h30min
Local: Belem/PA
Presengas: LUIZ OSMAR SCARDUELLI JUNIOR; ROGER DA SILVA PSGAS; GERSON
PEREIRA; CILENO SANTOS BORGES; FABIO ROGERIO TEIXEIRA DIAS DE ALMEIDA
CARVALHO e THIAGO JOAO NISHI.
Convidado(s): DIEGO FONSECA (SURISC).
I

Abertura dos Trabalhos:

1.1-

Verificado o quorum, o Presidente do Conselho declarou a abertura dos trabalhos,

passando a analise dos itens constantes na Pauta de Reuniao, registrando que a participagao
dos Conselheiros Fabio Rogerio Teixeira Dias de Almeida; Gerson Pereira e Thiago Nishi
se deu por teleconferencia.
II-

Comunicagoes do Presidente do Conselho e dos demais Conselheiros:

11.1-

Nao houve.

III-

Apresentagao e leitura da pauta:

111.1-

Aprovagao da alteragao do Regimento Interne do CONSAD, em conformidade

com os termos da Lei n° 13.303/2016; Decreto n° 8.945/2016 e novo Estatuto Social da
CDP Incialmente, concedida a palavra ao Conselheiro Cileno Borges externou preocupagao
com relagao ao Parecer Juridico, tendo em vista que o mesmo esta assinado pela Assessora
da Diretoria de Gestao Portuaria, o que tern ocorrido em outras situagoes. Registrou que em
que pese a mesma ser advogada, n^o faz parte do quadro efetivo da Companhia tampouco
esta lotada no setor juridico. Em seu ponto de vista, portanto, o documento nao e urn Parecer
Juridico. Colocou tambem, como recomendagao, a necessidade que sejam feitos Regimento
Interne da DIREXE e Comite de Elegibilidade. Apos analise das sugestoes dos Conselheiros,
foi deliberado pelo CONSAD que seja alterado o que segue na proposta: Art. 1°: inclusao do
texto “do art. 138 e seguintes da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976’’] No Art. 2°,
inclusao dos incisos: “VI - Definir as atribuigdes da unidade de auditoria interna e
regulamentar seu funcionamento, cabendo Ihe nomear e destituir o titular da unidade da
auditoria interna, apos aprovagao do Ministerio da Transparencia e Controladoria Gera! da
Uniao" e “XXVII - Manifestar sobre remuneragao e ressarcimento dos membros da
Diretoria Executiva, conforme planilha de remuneragao do Ministerio da Economia, com
ulterior remuneragao dos demais incisos; Exclus§o do paragrafo unico do Art. 4°;
supressao dos § 5° e 6° do Art. 6° relative a situagoes de conflito de interesses; inclusao
do Art. 7° e paragrafos nos seguintes termos Art. 7°. O membro efetivo do Conselho de
Administragao nao participara das discussoes e deliberagoes sobre assuntos que envolvam
conflito de interesse, devendo o presidente do Conselho de Administragao determiner que se
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ausente da reuniao; § 1° Aplica-se a vedagao disposta neste artigo, especialmente ao
representante da classe trabalhadora, de forma nao exaustiva, quanto a discussoes e
deliberagoes sobre assuntos que envolvam relagoes sindicais, remuneragao, beneficios e
vantagens, materia de previdencia complementer e assistencial; §2° A configuragao de confute
de interesse relacionado ao Conselheiro indicado pela Classe Empresarial sera decidida pete
colegiado, a dependerdo assunto a serdiscutido e/ou deliberado"; alteragao do art. 17, tendo
em vista a possibilidade de participapao por meio de tele e/ou video conferencia para “Art. 17.
Atem dos casos previstes em lei. ocorrera vacancia do cargo quando o membro do Conselho
de Administragao deixar de comparecer ou participar, sem justificativa, a 2 (duas) reunioes
consecutivas ou a 3 (tres) intercaladas, nos ultimos 12 (doze) meses". Realizadas as
retificapoes, o CONSAD deliberou pela aprovapao da proposta.
IV-

Inclusao e apreciapao de materias extra pautas:

IV.1-

Nao houve.

V-

Encerramento dos Trabalhos:

V. 1-

Como nao havia mais nada a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a presenpa

de todos e declarou encerrada a reuniao tendo eu, LIVIA FLAVIA SILVA DA SILVA, Secretaria
dos Orgaos Colegiados, lavrado a presente Ata que depois de lida e achada conforme, vai
assinada pelos Conselheiros e ppr mim. Belem, 22 de agosto de 2019.

UIZ OSMAR SCARDUELLI JUNIOR
Presidente do CONSAD
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CILENO SANTOS BORGES
<Cbnselheiro de Administragao

ROGER
Consemef

GERSON PEREIRA
Cdnselheiro de Administragao

FABIO R. DIAS T. DE ALMEIDA
Conselheiro de Administragao

SILVA PE0AS
eAdmmlstrapao

THIAGO JOAO NISHI
Conselheiro de Administragao
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LIVIA FLAVIA SILVA DA SILVA
Secretaria dos Orgaos Colegiados
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