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Às dezessete horas e trinta minutos, do dia vinte e oito de agosto de dois mil e oito, em
primeira e única 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  apresenta aos associados  presentes o novo
Delegado da Receita Federal de Itajaí Doutor José Carlos de Araújo e passa a palavra ao
mesmo para a devida apresentação. O Doutor José Carlos de Araújo cumprimenta os
presentes  e  faz  uma  pequena  explanação  sobre  seu  curriculum,  depois  antecipa  aos
presentes que aprecia o diálogo e que tem observado muitos problemas dentro de Itajaí,
principalmente no que diz respeito à mão de obra dos funcionários de Comissárias de
Despachos, como também a demora nas liberações. Após seus comentários o Diretor
Presidente do Sindasc deixa a palavra em aberto aos associados para que os mesmos
façam suas perguntas ou argumentações ao Delegado. Os seguintes comentários foram
feitos: Perdimentos de carga,  custo do scanner,  problemas com prazo de 48 horas na
Portonave,  autuações  referente  cartas  de  correção.  O  Doutor  José  Carlos  fez  os
seguintes  comentários  a  respeito  dessas  questões.  Haverá  uma  distribuição  dos
processos de perdimento de cargas, criar um cronograma para liberação, diminuir tempo
de armazenagem de dez para cinco dias,  Scanner  na é fonte de receita,  as autuações
relativas  as  cartas de correção já  estão  sendo praticadas.  Finalizando  o Doutor Jose
Carlos comenta que a Receita passará por uma reestruturação em dois meses e que Itajaí
é a única unidade de porto que é mista, o porto não pode trabalhar com mais de oitenta
por cento de sua capacidade de armazenagem de cargas, Receita trabalhando com dez
anos de atraso, implantar  em setembro um sistema diferente em que as cargas sendo
desembarcadas  e  aleatoriamente  algumas  unidades  de  containers  deverão  primeiro
passar pelo scanner, o despachantes com maior numero de erros serão chamados para
uma  reunião.  O  Diretor  presidente  informa  aos  presentes  que  em conjunto  com o
Delegado estarão em breve fazendo um treinamento com as Comissárias de Despachos
para  aprimorar  os  funcionários  e  desenvolver  um  Selo  de  Qualidade  com  uma
Certificadora  independente,  visando  com isso  à  melhoria  na  qualidade  de  serviços
prestados  por  essas  empresas.  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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