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Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 18h30min, na sede
da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a oitava reunião ordinária de
2017, com o Sr. José Jorge Neves Filho, Presidente do SINDIPI – Sindicato dos
Armadores e das Industrias da Pesca de Itajaí e Região, apresentando a Importância
da pesca Industrial na região da Foz do Rio Itajaí-Açu. O Presidente da Associação
Empresarial de Itajaí Sr. Eclésio da Silva iniciou a reunião saudando a todos por terem
aceitado o convite a estarem participando deste encontro. Na sequência convidou a
Sra. Maria de Fátima Santos Silva, Vice-Presidente da ACII e o Sr. Volnei Morastoni,
Prefeito de Itajaí a comporem a mesa diretiva e na oportunidade agradeceu a cada
uma das autoridades presentes. Após, teceu alguns comentários acerca da atividade
da pesca e em continuidade cedeu a palavra a Sra. Maria de Fátima que além de VicePresidente da entidade é uma representante do setor da pesca, a qual agradeceu a
ACII por oportunizar um espaço para discussão deste tema em uma reunião plenária
e também aproveitou para agradecer ao prefeito e ao presidente do SINDIPI pelo apoio
à pesca. Após, o Sr. Eclésio concedeu a fala ao Sr. Volnei Morastoni, o qual agradeceu
e cumprimentou a todos e enfatizou que a “nossa força” vem das águas (rio e mar) e
por esta razão em sua gestão anterior criou a Secretaria Municipal da Pesca, assim
como o Caminhão do Peixe, que possibilitou o consumo maior de pescado. O Prefeito
mencionou ainda a carência que a atividade pesqueira tem de representatividade na
esfera federal, pois falta um endereço, um ministério a qual se reportar, haja visto as
últimas mudanças de ministério ao qual a atividade integra, bem como, a constante
mudança de ministro. Em seguida, o Sr. José Jorge, Presidente do SINDIPI iniciou sua
fala relatando o preconceito que há com aqueles que vivem desta atividade econômica,
pois é comum que em alguns comércios tem o atendimento negado ou diferenciado
por conta das suas vestimentas com odores decorrentes do manuseio do pescado. Ele
mencionou também que há anos o sindicato vem “brigando” pelas questões da pesca
e com isso ressaltou que o interessante seria estipular os locais permitidos para
desenvolverem a atividade, ao invés de simplesmente proibirem sem conhecimento de
causa. Este apresentou a coordenadoria técnica do sindicato que o estava
acompanhando e que faria a explanação do assunto, sendo os Srs. Marco Aurélio
Bailon, Estevam Martins e a Sra. Paula Tebaldi Gerhardinger. Após, o Presidente da
ACII retomou a palavra e mencionou algumas dificuldades que teve em relação ao
MAPA que se assemelham as enfrentadas pela pesca referindo-se a órgãos anuentes
e intervenientes. Depois, o Sr. Marco Aurélio membro da equipe técnica do SINDIPI,
apresentou o panorama da pesca em Santa Catarina, dados como o número de
embarcações no estado que chegam a 600, sendo que 500 delas oriundas dos
municípios de Itajaí e Navegantes; empresas de beneficiamento em todo o estado são
cerca de 55 e 25 na região de Itajaí; assim, como explicou as diferentes modalidades
de pescas/produção. Na sequência, o Sr. Estevam Martins, também participante da
equipe técnica do sindicato, apresentou sobre o processo de beneficiamento do
pescado, e ressaltou que a região (Itajaí e Navegantes) é um grande polo pesqueiro
no país; e que estas são referências não apenas na quantidade produzidas, mas em
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qualidade; tanto que quando o governo precisa trazer fiscais do exterior para
verificarem as condições da produção nacional, se utiliza das indústrias de Itajaí como
modelo. Entretanto, o Sr. Estevam apontou como uma situação deficitária do setor, a
insegurança jurídica para atuação e dando sequência, ele ainda apresentou algumas
imagens demonstrando o processo de produção de congelados e as modalidades
existentes de comercialização, bem como, quais os principais produtos e países
importadores. Após, retomando a palavra, o Sr. Marco Aurélio, mencionou quais as
principais entidades que representam o setor pesqueiro em nossa região, sendo elas:
SINDIPI (Sindicato dos Armadores e das Industrias da Pesca de Itajaí e Região);
SITRAPESCA (Sindicato dos trabalhadores nas Empresas de Pesca de Santa
Catarina); SITIPI ( Sindicato dos Trabalhadores nas Indústria da Pesca de Itajaí); e o
SINAVE (Sindicato da Indústria de Construção Naval de Itajaí e Navegantes; dando
ênfase as atividades desempenhadas pelo SINDIPI. Em seguida, foi por ele abordado
os principais entraves para desenvolvimento do setor, sendo a maior problemática a
falta de políticas públicas; o que gera, por conseguinte outros pormenores. Mas, foi
apresentado também, quais seriam essas políticas e apoio governamental que o setor
necessita e as ações proativas que o sindicato vem atuando. Concluindo, foi
apresentado um vídeo institucional que demonstrava todo o setor. Ao término, o Sr.
Eclésio da Silva, fazendo uso da palavra, solicitou que o Sr. Mario Cesar, reitor da
Univali, comentasse um pouco sobre as dificuldades do setor, que comentou tais
dificuldades, falou sobre a normativa 455 e ainda colocou a universidade a disposição
para auxiliar no que for preciso. Complementado os comentários do reitor, o Sr. José
Jorge usou a palavra na sequência. Depois, o Presidente da ACII fez mais alguns
comentários sobre o assunto e também informou que a entidade está à disposição.
Após, deixou a palavra em aberto, e o representante do Sindasc, se pronunciou e
concluída suas palavras, o Sr. Eclésio ressaltou que a conversa sobre tal assunto não
se encerrava na ocasião, e com isso foi sugerido a criação de um grupo de trabalho e
a elaboração de um documento que destaque as principais ações para continuidade
das atividades. Finalizando, a Sra. Maria de Fátima ressaltou a relevância das
entidades estarem engajadas no assunto da pesca, para que desta forma mantenhase a posição de polo pesqueiro do país. Após, o Presidente da ACII, Sr. Eclésio da
Silva agradeceu a e tendo terminadas tais tratativas, 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

