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Às dezessete horas e trinta minutos, do dia vinte e um de agosto de dois mil
e  oito,  em segunda  convocação,  reuniram-se  Diretores  e  Associados  na
sede 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. Item
1- Apresentação do Delegado da Receita Federal do Brasil em Itajaí –
O Diretor  Presidente  lamenta  a  ausência  do  novo  Delegado  da  Receita
Federal  de  Itajaí,  que  por  motivos  de  força  maior  não  pode  se  fazer
presente.  Item 2 –  Apresentação  do diretor  Comercial  de  Itajaí –  O
Diretor Presidente apresenta o novo Diretor Comercial do Porto de Itajaí
Senhor  Zenaldo  Feuser  e  passa a  palavra  ao mesmo  para  apresentação.
Senhor  Zenaldo  agradece  o  convite  do  Sindasc  e  faz  uma  pequena
explanação sobre o seu cargo de Diretor Comercial.  O Diretor Presidente
Sr. Eclésio deixa a palavra aberta aos presentes, que desejam se manifestar
ou  emitir  comentários  a  respeito  do  Porto  ao  Senhor  Zenaldo.  Alguns
associados  manifestaram-se  a  respeito  do  scanner  do  Teconvi,
congestionamento no porto, difícil retirada de containeres de importação do
Porto,  excesso  de  burocracia,  e  falta  de  diálogo  com  a  classe  dos
Despachantes Aduaneiros. Senhor Zenaldo, reconhece todos os problemas
argumentados e tece os seguintes comentários: Tentará promover reunião
com os despachantes aduaneiros,  está estudando uma saída na legislação
referente à saída dos containeres de canal vermelho para área secundária,
está tentando convencer o Teconvi para reduzir a taxa do scanner já que o
mesmo  não  está  sendo  utilizado  exatamente  pelo  valor  e  finalizando
informa  que  as  dificuldades  de  mudanças  em  alguns  aspectos  devem
principalmente porque o porto trabalha com normas e regras e precisa de
funcionários capazes para exercer seus cargos. Item 3 – Assuntos Diversos
– O Diretor presidente informa aos presentes que em novembro de dois mil
e  oito,  a  Fenamar  fará  entrega  da  Medalha  de  Honra  ao  Mérito  do
Agenciamento  Marítimo,  sendo  que  a  Diretoria  executiva  do  Sindasc
selecionou cinco nomes para votação pelos associados a receber a mesma,
que seriam os senhores: Julio  Kumn,  Osmar Heusi,  Paulo  Bauer,  Robert
Granthann e Alcides Lopes. Os associados votaram no Senhor Paulo Bauer
com doze votos. O Diretor Presidente informa também aos presentes que o
PROHAGE  Órgão  do  Governo  será  reativado.  O  Diretor  Presidente
informa  também  aos  associados  que  está  em  negociação  para  que  os



Certificados de Origem passem a ser emitidos pelo Sindasc, sendo que hoje
os mesmo são emitidos pela ACII, isso traria uma receita para o Sindicato e
evitaria  custos e transtornos  aos associados,  para isso estaremos  fazendo
um  levantamento  da  quantidade  de  Certificados  que  são  emitidos
mensalmente. O Diretor Presidente informa aos associados presentes sobre
a  reunião  com  a  ANTAQ  sobre  rebocadores  e  solicita  aos  associados
Agentes Marítimos, que façam um levantamento dos principais problemas
ocorridos  com os rebocadores em Itajai,  para que  seja levada  a próxima
reunião com a ANTAQ. Nada mais havendo para ser tratado, encerra-se a
Assembléia  às  18horas  e  trinta  minutos.  Esta  ata,  após  lida  e  aprovada
pelos presentes, segue assinada pelos Diretores Presidente e Secretário.
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