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No trigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às
18h30min, na sede da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a vigésima
primeira reunião ordinária de 2016, para apresentação do prefeito eleito de Itajaí, Dr.
Volnei Morastoni, tendo como pauta: “Uma coisa é certa: Itajaí tem pressa. É
preciso muito trabalho. O desafio é grande! ”. O Presidente da Associação
Empresarial de Itajaí – ACII, Sr. Eclésio da Silva deu início a reunião agradecendo a
presença de todos e logo na sequência passou a palavra a Sra. Olga Zanella para
leitura das correspondências. Com o uso da palavra novamente, o Sr. Eclésio informou
que iria ser passado em seguida, o vídeo criado pela Trip Service e Duna Filmes do
‘Visite Itajaí’ Convention & Visitors Bureau, cuja Sede é na Associação Empresarial de
Itajaí, e que será apresentado no Festival de Turismo em Gramado/RS. Logo após, o
presidente da ACII mencionou e agradeceu cada uma as autoridades que se faziam
presentes e sequencialmente concedeu a palavra ao Dr. Volnei Morastoni para que
fizesse sua apresentação. O então eleito prefeito de Itajaí, na oportunidade agradeceu
a todos os presentes, e também citou e estendeu os agradecimentos às autoridades.
Em continuidade o Dr. Volnei relatou que a sua candidatura foi fruto de muita reflexão
e entendendo ser um momento oportuno e após um período eleitoral intensificado e
árduo, é hoje o Prefeito eleito. Ressaltou ainda que quer ser prefeito de todos (Centro,
bairros, comunidade rural), pois acredita que acima de tudo deve cuidar das pessoas.
Ele colocou que o que se pretende em 1º lugar é tratar de ética e transparência, e para
isso desenvolverá um código de ética do servidor público e uma lei anticorrupção.
Também foi mencionado por ele a organização de uma central de abastecimento e
distribuição nos moldes do que existe em Blumenau. O Sr. Volnei relatou ainda que
assim como assumiu em campanha, será repensada e atualizada toda estrutura da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para que assim consigam abreviar todos os
prazos de atendimento e liberação. Enfatizou que antes de nomear o secretário de
planejamento irá consultar as entidades empresárias, haja visto que esta é uma
importante posição, para alavancar a economia da cidade. Em relação ao processo de
transição, o mesmo informou que está ocorrendo tranquilamente, que a atual gestão
tem colaborado com todas as informações necessárias e que está estabelecendo o
grupo de transição por áreas, com o objetivo de se ter até o dia 25/11 todas as
informações analisadas culminando no planejamento para os 100 primeiros dias de
governo. Além disso, comentou sobre alguns compromissos que tem para os próximos
dias, como o encontro em São Paulo com os prefeitos da AMFRI em relação ao
InovaAmfri; ainda o encontro em Brasília dos prefeitos eleitos, e também a reunião que
teve com os prefeitos eleitos e atuais mais os secretários de saúde da região da AMFRI
para discutirem a situação regional nesta área, a questão dos hospitais destes
municípios. Outro ponto já vem sendo trabalhado na transição e foi colocado pelo Sr.
Volnei, foi a educação, com a observância de todos os contratos e convênios com
vencimento para 31/12 para que haja a renovação destes permitindo assim a
continuidade do serviço pelo menos para o período de colônia de férias e primeiros
meses do ano letivo de 2017. Ainda mencionou, que estão verificando a real situação
de número de vagas necessárias na educação infantil e a exemplo de Joinville,
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verificando junto à rede privada a quantidade de vagas disponíveis para aquisição. Em
continuidade, o Sr. Volnei falou sobre a transição da área da saúde que conforme as
outras está sendo realizado de modo satisfatório, e que esteve visitando as obras do
Centro Integrado de Saúde que está previsto a ser entregue até o final de novembro.
Na área de segurança pública ele mencionou que a intenção é constituir a guarda
armada em Itajaí, combinada com um sistema de vigilância eletrônica. Na sequência,
o Sr. Volnei falou que o transporte coletivo é algo que o preocupa, e que está com uma
reunião agendada para o dia 11/11com representantes da empresa; e ainda que
parece não haver o interesse destes em prorrogarem seu contrato com o município,
abrindo aí um prazo de 6 meses para nova licitação. Depois o prefeito eleito comentou
sobre os trabalhos que tem para o plano diretor, para a região dos bairros localizados
no outro lado da BR, e a criação de um centro administrativo na localidade da Itaipava,
dando a atenção devida a esses munícipes e ainda levando uma subprefeitura à região
do Santa Regina. Outra situação colocada pelo Sr. Volnei foi a área de turismo e a
necessidade da construção de um novo píer turístico para recepção de navios de
cruzeiros, além da construção de novos pavilhões na vila da Marejada, para que se
proporcione eventos o ano inteiro, seguindo pela Beira-Rio, passando pelos Molhes da
Atalaia até o Morro da Atalaia. Comentou ainda sobre a importante iniciativa de
constituição do Visite Itajaí’ Convention & Visitors Bureau para que possamos
profissionalizar o turismo da nossa cidade. Para finalizar, o Sr. Volnei comentou sobre
a questão do porto, que conforme destacou, demanda uma atenção especialíssima e
que já vem conversando com representantes dessa área, para que já nessa transição
se obtenha todas as informações necessárias para a elaboração de um documento
que possa retratar toda essa situação e todos os principais encaminhamentos, como a
continuidade da obra da Bacia de Evolução. E como essas demandas são em sua
maioria políticas, a elaboração deste documento permitirá ser levado aos governos
Estadual e Federal. E em seguida colocou que em linhas gerais essas eram as
principais situações a expor e que espera ter sempre essa disponibilidade para diálogo
aberto e agradeceu a oportunidade. Na continuidade, o Presidente da ACII, agradeceu
mais uma vez o Sr. Volnei Morastoni e deixou espaço aberto a questionamentos. Não
havendo, o Sr. Eclésio completa, dizendo ao prefeito eleito que a Associação
Empresarial e sua diretoria está à disposição da gestão pública. Ainda teceu alguns
comentários acerca do porto e concluindo agradeceu a presença de todos. Nada mais
havendo a tratar, eu Karla Cristiane da Silva, lavrei a presente ata, que após lida e
aprovada será assinada pelo Presidente e o Secretário Geral da ACII.
Eclésio da Silva
Presidente ACII

Luiz Alves Mendes
Secretário Geral da ACII

