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Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 18h30min, na sede
da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a sétima reunião ordinária de
2017, para apresentação das ações dos cinco primeiros meses da gestão do Exmo.
Sr. Prefeito Volnei Morastoni, e os projetos futuros. O Presidente da Associação
Empresarial de Itajaí Sr. Eclésio da Silva iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos e logo em seguida, solicitou que a Sra. Olga Zanella, diretora executiva da
entidade, nomeasse e agradecesse as autoridades presentes. Após, o Presidente da
ACII, teceu comentários a respeito do evento Empresário do ano, ocorrido algumas
semanas, o quão magnífico e prestigiado foi, embora a cidade tenha, passado por
grandes dificuldades oriundas do mal tempo e consequentemente o fechamento da
barra, acarretando, maiores dificuldades as empresas ligadas ao setor do comércio
exterior. Em continuidade, o Sr. Eclésio da Silva, cedeu a palavra ao Exmo. Sr. Prefeito
para que este desse início a sua apresentação. O Sr. Volnei Morastoni, iniciou sua
fala, colocando a parceria que sua gestão fez com a Universidade, principalmente para
a implantação do Plano Estratégico do Município de Itajaí – PMI/2040, projetando a
cidade para além dos quatros anos de governo. Apresentou ainda sobre a temática
transparência e gestão controladora e trouxe a informação de que foi assinado no dia
26/06/2017 um decreto para criação de um grupo de trabalho para apresentar a
proposta para regulamentação do código Anticorrupção do Servidor público previsto
para um prazo de 60 dias. Ainda foi apresentado pelo Exmo. Sr. Prefeito de Itajaí, o
retorno das atividades da “prefeitura nos bairros” o que promove uma gestão
participativa, os primeiros bairros que tiveram essas atividades iniciadas foram Santa
Regina e Espinheiros, conforme apontou. Além disto, o Sr. Volnei explicou sobre o
decreto de contingenciamento e a necessidade de sua aplicação devido aos atuais
custos da Prefeitura Municipal de Itajaí. Outro viés da gestão apresentado foi a questão
de Saúde; onde o destaque foi a inauguração do CIS – Centro Integrado de Saúde,
prevista para o dia 24 do mês corrente e das diversas especialidades que lá serão
atendidas. O Sr. Volnei mencionou ainda acerca da Educação, em que serão criadas
em torno de 1800 novas vagas e inauguradas até o final deste ano dois novos centros
de educação infantil além de novas escolas atendendo em período integral. Em relação
a pasta do turismo, o Sr. Prefeito mencionou que dois eventos expressivos ocorrerão,
sendo eles a Volvo Ocean Race e a Marejada que volta a sua tradicional data, no
período das festas de outubro. Em continuidade, ele ainda abordou o tema de obras e
urbanismos, falando sobre a inauguração da ponte Tancredo Neves, a instalação da
subprefeitura no Santa Regina, plano diretor, edital para licenciamento do novo
transporte coletivo e revisão do sistema viário. Após relatou sobre a entrega do
Conjunto habitacional São Francisco, em que cerca de 40 famílias serão beneficiadas.
Outro relato feito pelo Sr. Volnei foi sobre a implantação da guarda armada no
município que está com edital previsto para o segundo semestre deste ano,
promovendo um reforço na segurança. O Exmo. Sr. Prefeito abordou ainda, a questão
da Itajaí Participações e seus projetos, como o distrito e Centro de Inovação e a ponte
Itajaí X Navegantes. E um assunto também importante por ele mencionado foi o Porto,
as dragagens, berço 3 e 4 e a via portuária. Já finalizando sua fala o Sr. Volnei falou
sobre a Secretaria de agricultura e expansão urbana que trabalhara com os bairros
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que compõem a zona rural, oferecendo a estes munícipes, serviços nestas localidades
sem a necessidade de maior deslocamento até a área central da cidade; e também
sobre a Festa do Colono, que será mantida no calendário de eventos da cidade. Dando
sequência, o Exmo. Sr. Prefeito, cedeu a palavra a seu assessor especial Auri Pavoni,
que detalhou as mudanças previstas no sistema viário. Na oportunidade ele apresentou
os novos binários e alargamentos de ruas, além, da nova proposta de ligação da BR101 a Rodovia Osvaldo Reis e os acessos a cidade pelas rodovias Jorge Lacerda e
Antônio Heill. Outros importantes projetos apresentados foram, a ampliação da malha
ciclo viária e a ponte ligando os municípios de Itajaí e Navegantes. Findada estas
explanações, o Sr. Volnei retomou a palavra e deixou espaço aberto a
questionamentos, após terem sidos respondidos, cedeu a palavra ao Sr. Eclésio da
Silva, o qual, fez algumas considerações e sugestões, e parabenizou pela gestão feita
até este período, destacando o Plano Estratégico do Município que permitiu uma
gestão participativa, dando voz e vez a comunidade. Terminadas tais tratativas, o
Presidente da ACII agradeceu mais uma vez a todos e deu por encerrada a reunião.
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
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