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No vigésimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 18h30min,
na sede da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a décima reunião
ordinária de 2018, com a seguinte pauta: Resultado e ações de melhorias para o
Aeroporto Internacional de Navegantes e Plano Municipal e ações de Turismo para
Itajaí, apresentados pela Sra. Andréia Nandi – Superintendente da INFRAERO no
Aeroporto de Navegantes e pelo Sr. Evandro Neiva – Secretário de Turismo de Itajaí.
O Presidente da Associação Empresarial de Itajaí – ACII, Sr. Mário Cesar dos Santos
iniciou fazendo alguns agradecimentos, dentre eles, aos secretários de turismo de
Balneário Camboriú e Navegantes. Na sequência, ele convidou ao Sr. Onir Mocellin,
candidato estadual eleito para que chegasse à frente do plenário para receber uma
pequena lembrança e ainda um documento que formalizou o convite para que na
primeira reunião de 2019 esteja presente juntamente com o governador eleito. Na
oportunidade compôs-se a mesa diretiva pelos Srs. Onir Mocellin, Evandro Neiva,
Mário Cesar dos Santos e Sra. Andréia Nandi. Após esse ato, o presidente da entidade
cedeu a palavra a Sra. Andréia para que iniciasse sua apresentação. Esta, com o uso
da palavra, agradeceu a oportunidade e de imediato falou da liberação da licitação para
execução das obras do edifício garagem e do Hotel do Aeroporto Internacional de
Navegantes com o montante de R$176 mil/mês, a partir do 6º ano de contrato, sendo
que deste, R$ 149.600,00 seriam referentes ao do edifício garagem e R$ 26.400,00 do
hotel. Até o 6º ano, a empresa vencedora terá isenção em razão do investimento feito
no projeto, cujo valor estaria estimado em 23 milhões para um contrato de 25 anos. A
previsão é que com esta obra, o número de vagas de estacionamento dobre, passando
para cerca de 600. Na oportunidade ainda foi comentado pela Sra. Andréia sobre a
logística do aeroporto em que teve uma concessão e o contrato está em validade desde
junho e a empresa vencedora tem prazo de migração até 36 meses para a nova área
de 100 mil m². Foi destacado pela superintendente que o aeroporto é também um
gerador de emprego e renda, e para isso, elencou o número de funcionários do
administrativo. Na sequência a Sra. Andréia falou sobre as obras já realizadas (muro
e pista) e algumas melhorias provenientes de recursos do próprio aeroporto (forro,
aumento da área de embarque, pintura TPS, recuperação das vias de serviços, etc.)
Depois foi abordada a questão de movimento anual de passageiros que com um
aumento de 27,36% o ano de 2018 deve bater 2 milhões de pessoas; além disso, foi
explicado sobre as operações dos voos regulares diariamente e dos novos voos, como
o voo extra para Brasília, aumento semanal de voos para Buenos-Aires e a nova rota
Foz Iguaçu. Sobre o projeto de ampliação, a superintendente relatou que o mesmo foi
feito em uma nova metodologia que consiste na apresentação das problemáticas e
gargalos e cabe ao licitante ganhador uma contraproposta com as soluções, com
alguns requisitos mínimos a serem considerados por este. O valor calculado para esta
obra foi de 80 milhões e o lançamento da licitação aguarda a liberação do recurso pelo
Governo Federal. Findando sua explanação, a Sra. Andréia colocou a questão
desapropriação das áreas para construção de nova pista e novo terminal de embarque,
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para os quais ainda não há uma posição para a liberação dos R$150 milhões, por essa
razão se ressaltou que tem focado nas obras de ampliação que teriam um retorno mais
imediato aos problemas do aeroporto. Após concluída a sua apresentação, alguns
questionamentos foram feitos e cada um deles respondidos à medida que foram
surgindo. Como ato seguinte, o Sr. Mário Cesar agradeceu a superintendente pela
explanação e ainda citou e agradeceu as presenças do Sr. Rogério Siqueira,
presidente do Conselho Estadual de Turismo de Santa Catarina e ao Sr. Valdir
Walendoski, presidente da Santur. Em continuidade, o Sr. Rogério fez uso da palavra,
mencionando algumas situações referentes ao Aeroporto Internacional de Navegantes
que tem acompanhado junto a INFRAERO. Logo após o Sr. Evandro Neiva deu início
a sua fala agradecendo em princípio pela oportunidade e parabenizando ao Sr. Onir
Mocellin pela eleição. Dando continuidade na sua fala, ele ressaltou que embora muitos
pensem que turismo seja só festa, mas o criar uma musculatura de negócio. Por essa
razão ele colocou sobre a importância de se fazer a cobrança para que não haja a
ruptura de alguns processos e trabalhos que vem sendo desenvolvidos para alavancar
o desenvolvimento econômico oriundo do turismo. Na Sequência, o secretário citou
alguns avanços do setor no município, como: recuperação da Marejada, as conquistas
advindas da edição da Volvo Ocean Race, como aumento de recursos que ficaram em
Itajaí, do projeto de Natal da cidade, investimento na atração de eventos esportivos
nacionais, etc. Depois, ele falou sobre a perda da capacidade técnica para recebimento
dos transatlânticos. Dando continuidade, o Sr. Evandro apresentou o projeto para a
construção de um novo píer de atracação para cruzeiros marítimos, no terreno ao lado
do Centreventos Governador Luiz Henrique da Silveira. Concluindo sua apresentação,
o secretário trouxe a informação que como resultado deste projeto que ainda está em
fase inicial, o município já tem a confirmação de 12 paradas do MSC Sinfonia, na
temporada 2019/2020 de cruzeiros marítimos, as quais, serão realizadas no Berço 4
do Porto de Itajaí, em virtude das obras do novo píer não estarem concluídas a tempo.
Em seguida, o Presidente da ACII, ressaltando que era oportuna a presença do Sr.
Valdir Walendoski, cedeu a palavra a este para que contribuísse com informações
adicionais do tema. O Sr. Valdir iniciou agradecendo o convite, e logo relatou que mais
uma vez Santa Catarina foi eleita pela revista Viagem e Turismo o melhor estado do
Brasil, sendo esta a 10ª vez consecutiva; enfatizando o potencial turístico da região.
Reiterou a importância dos investimentos em Turismo, que atualmente correspondem
a 13% do PIB de SC e segue em crescimento. Citou da importância do Estado no
cenário mundial, em que os números do segmento se comparam aos países da
Europa. E ainda, afirmou que o Centro de Eventos de Balneário Camboriú, terá a
entrega da sua parte predial no dia 15 de dezembro, defendo que a conclusão é uma
conquista de todo o segmento, já que movimentará toda a rede hoteleira e
gastronômica da região, além de demais serviços. Finalizando o Presidente da Santur
agradeceu mais uma vez e passou a palavra ao Sr. Mário Cesar; o qual em seguida
cedeu a fala ao Sr. Onir Mocellin, que disse conhecer as demandas e ainda incluir a
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questão da travessia entre Itajaí e Navegantes e reforçou que irá buscar atendê-las e
ainda que assim como vem ao longo de 16 anos participando das reuniões plenárias
da entidade o continuará fazendo como deputado estadual na medida do possível.
Depois retomando a palavra, o Presidente da ACII, agradeceu a todos os presentes 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.
Mário Cesar do Santos
Presidente ACII

Jucélia Ferreira
Secretária Geral da ACII

