LUIZ RAMOS PRESIDENTE DO
SINDICOMIS/ACTC PARTICIPA DA
SOLENIDADE DOS 16 ANOS DA
ANTAQ EM BRASILIA
A

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ realizou nessa quarta-feira
(21 de fevereiro), em Brasília, solenidade em comemoração aos 16 anos da Agência
Reguladora e apresentação do balanço geral de 2017. A Solenidade contou com a
participação do ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella;
do diretor-geral substituto da Agência, Mário Povia e do diretor Francisval Mendes.
Adalberto Tokarski encerrou o seu mandato na Agência, dia 18 de fevereiro. Durante
a solenidade o mesmo proferiu um breve balanço da sua gestão à frente da Agência;
Tokarski mencionou os avanços que a ANTAQ conseguiu realizar durante a sua
gestão; nesse sentido foi destacado pelo ex-diretor; o esforço realizado para a
melhoria do orçamento da ANTAQ; Tokarski também mencionou sobre o trabalho de
parceria da Agência com o Ministério dos Transportes para elaboração do Decreto
9.048/17; que revisou o marco regulatório dos portos; o mesmo também mencionou
sobre a recente Norma de Direitos e Deveres dos Usuários, que foi publicada em
dezembro do ano passado, bem como sobre a Norma de registro, que flexibilizou a
regularização de terminais voltados para o desenvolvimento da navegação interior,
principalmente na Amazônia; também foi destacado como avanço em sua gestão; a

conclusão e divulgação do Estudo sobre a Demanda da Oferta do Transporte de
passageiros e cargas na Região Amazônica; outro ponto destacado do balanço de
sua gestão foi sobre a implantação do Sistema de Outorga Eletrônica para
navegação. Ao final do seu pronunciamento o ex-diretor, Adalberto Tokarski
ressaltou a importância de empreender esforços para melhorias no transporte fluvial
com vistas a eliminar os gargalos logísticos, que acarretam no chamado custo Brasil,
que ocasiona problemas para o desenvolvimento do país.
O Diretor da Agência, Francisval Mendes também destacou a relevância frente à
procura pela desburocratização, bem como a importância da celeridade em termos
logísticos para atratividade e investimento do setor, na sequência, o Diretor-Geral
substituto da Agência, Mário Povia reiterou sobre a importância dessa
desburocratização; defendendo a importância de uma agenda regulatória que
promova segurança jurídica.
O Ministro Maurício Quintella, parabenizou a
atuação de “excelência” da ANTAQ na regulação
e fiscalização do setor aquaviário brasileiro. “São
349 instalações portuárias que dependem de uma
regulação eficiente, garantindo a atração de
investimentos privados, imprescindíveis para o
desenvolvimento do setor”, observou.
Segundo o ministro, não é mais possível ampliar
a oferta de infraestrutura portuária apenas com
recursos públicos. “Daí a importância da ANTAQ,
que tem contribuído de forma eficiente com o seu
trabalho na regulação e fiscalização do transporte
aquaviário para garantir a confiança e a
segurança jurídica necessárias para atração
desses investimentos”, completou Quintella.
O Presidente do SINDICOMIS/ACTC - Luiz
Ramos esteve presente na solenidade; e saudou
o diretor-geral substituto da Agência, Mário Povia por ter aceitado o convite para
participar da Reunião do Comitê Técnico de Comércio Exterior e Fiscal do
SINDICOMIS/ACTC, que será realizada no dia 27 de fevereiro, com finalidade de
tratar sobre a Resolução da ANTAQ Nº 18, de 21 de dezembro de 2017.
Fonte: Tatiane Moura – Assessora de Relações Institucionais
SINDICOMISA/ACTC

