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Às dezesseis horas,  do dia vinte e cinco de janeiro de dois mil  e oito, em primeira e
única  convocação,  reuniram-se  Sr.  Alexandre  G.  da  Rocha  da  Itajaí  Práticos,  os
Diretores e  Associados  Agentes  Marítimos  de  Itajaí  do  Sindicato  das  Agencias  de
Navegação  Marítima  e  Comissárias  de  Despachos  do  Estado  de  Santa  Catarina  –
SINDASC.  A  Assembléia  foi  aberta  pelo  Diretor  Presidente  do  SINDASC,  Senhor
Eclésio  da Silva,  que  inicia  informando  aos  presentes  que esta  reunião  com o Sr.
Alexandre foi solicitada pelo mesmo, e desta forma passa a palavra ao Sr. Alexandre
que cumprimenta a todos e passa a relatar os conflitos, necessidades e interesses  que
estão acontecendo atualmente com a Praticagem. Os problemas mais comuns: falta de
Praticados (até meados do próximo ano não contratarão mais nenhum prático), Revisão
Parâmetros  das  manobras  noturnas  para  operação  com  mesmo  calado  dia/noite,
Balizamento  atual  não  encaixa  com  as  condições  atuais,  falta  de  Rebocadores,
necessidade  de três rebocadores,  esta é   uma das grandes reclamações dos Agentes.
Após  relatar  e  discutir  todos  esses  problemas  com os  presentes  ,  o  Sr.  Alexandre
comprometeu-se com os Agentes Marítimos presentes, que qualquer dificuldade que os
mesmos possam estar encontrando, que entrem diretamente em contato com o mesmo,
que atenderá a todos da melhor forma possível, disponibilizando inclusive seu telefone
celular. A Assembléia  segue com todos os demais associados e sem a presença do Sr.
Alexandre já que o tema praticagem foi discutido. O Diretor Presidente Sr. Eclésio da
Silva,  passa para o segundo item da Pauta.  Siscomex Carga -  O Diretor presidente
informa que o Treinamento acontecerá na primeira quinzena de março e que o fiscal Sr.
Edron de Itajaí é quem dará o treinamento.  O Diretor Presidente questiona  se todos
leram a IN 800 e se trouxeram as dúvidas para serem discutidas,  diante das poucas
manifestações, ficou acordado entre os presentes, que todos deveriam ler a IN e passar
uma mensagem a secretaria do Sindasc até o dia 07/02/08, alencando todas as dúvidas a
fim serem encaminhados ao Sr. Edron para uma possível resposta. Nada mais havendo
para ser tratado, encerra-se a Assembléia  às 19horas.  Esta ata,  após lida  e aprovada
pelos presentes, segue assinada pelos Diretores Presidente e Secretário.
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