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Ao trigésimo primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às
18h30min, na sede da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a décima
reunião ordinária de 2017, com o Sr. Luciano Segura, Superintendente da INFRAERO,
apresentando os projetos para o Aeroporto de Navegantes com início para 2017 e os
futuros. O Presidente da Associação Empresarial de Itajaí Sr. Eclésio da Silva iniciou
a reunião saudando a todos pela presença e logo em seguida solicitou que a Sra. Olga
Zanella, Diretora Executiva da Entidade fizesse leitura das correspondências
recebidas. Ao Término e na oportunidade esta já mencionou e agradeceu as
autoridades que ali estavam. Na sequência, o Sr. Eclésio fez citação ao
reconhecimento recebido pela Univali e com isto, convidou a Sr. Mario César dos
Santos, Reitor da Universidade para que explicasse a todos o que significa tal
reconhecimento, ao que o mesmo trouxe que este é ranking internacional (Times
Higher Education), que avalia as universidades nos continentes e na América Latina a
Univali foi reconhecida como a 61ª universidade da América Latina, a 32ª no Brasil
(ranking geral), a 7ª se considerada apenas as não públicas e em SC apenas UFSC e
Univali figuraram na avaliação; gerando assim grande contentamento a toda equipe da
Univali e ao município. Em continuidade, o presidente da ACII chamou a compor a
mesa a Irmã Mércia Lemes, Diretora Geral do Hospital e Maternidade Marieta Konder
Bornhausen - HMMKB, o Sr. Evandro Neiva, Secretário de Turismo, neste ato,
representando o Sr. Volnei Morastoni, Prefeito de Itajaí, e o Sr. Luciano Segura,
Superintendente da Infraero – Aeroporto de Navegantes. Todos devidamente
acomodados em seus lugares, o Sr. Eclésio informou que antes de adentrar ao
principal assunto em pauta, a Irmã Mércia estaria trazendo algumas informações do
HMMKB da campanha que estão realizando. Com o uso da palavra, a Irmã Mércia
agradeceu a oportunidade por poder mencionar a campanha que está sendo
desenvolvida para captar recursos; e para tal apresentação convidou o Sr. Nivaldo
Cunha, Diretor administrativo para que fizesse a explanação do projeto. Este, iniciou
sua fala expondo algumas problemáticas que envolvem a saúde no Brasil,
principalmente ao que se refere a defasagem da tabela de repasse do SUS. E em
seguida trouxe a campanha em si, que consiste na temática: “ Fazer o bem sem olhar
a quem – Veja a solidariedade com outros olhos”; em que a comunidade pode fazer a
doação de qualquer quantia; para tal o cidadão pode optar por doar via fone (0800608-0054), conta de energia elétrica (Celesc), boleto bancário ou depósito em conta;
concluindo, o Sr. Nivaldo solicitou que os presentes propagassem a campanha para
que desta forma se obtenha êxito. Retomando a palavra, o Presidente da ACII, fez um
paralelo entre as situações do HMMMKB e o Hospital Pequeno Anjo, ressaltando que
ambos carecem de atenção de todos os municípios do entorno, pois também utilizam
do atendimento prestado por eles. O presidente enfatizou também, o cuidado que os
cidadãos devem ter com abordagens feitas via telefone de impostores se fazendo de
agentes para captar recursos para o HMMKB solicitando dados pessoais e
transferências de valores, uma vez que o Hospital somente utiliza para recebimento
das doações as formas mencionadas pelo Sr. Nivaldo. Dando sequência, o Sr. Eclésio
da Silva, cedeu a fala ao Sr. Luciano Segura, Superintendente da Infraero – Aeroporto
de Navegantes para conduzir sua explanação; e este agradeceu a oportunidade e se

Código: RQ 01 022

7162

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Revisão: 00
Página 2 de 4

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA

GESTÃO (2016/2018)

colocou-se à disposição do HMMKB. Seguindo, falou ainda sobre o diferencial e
potencial da região e também que o Sr. Jaison Rafael Mello, gerente de Negócios em
Logística de Cargas estaria demonstrando os projetos para o Aeroporto e logo após
ele retornaria a trazer as demais informações, do que já se tem realizado desde o início
de 2017. Assim sendo, o Sr. Jaison relatou que o projeto compreende duas etapas: O
complexo logístico multimodal e o Inova Navegantes – Edifício garagem e Hotel, etapas
realizadas por meio de concessões executadas mediante editais. Antes de adentrar a
cada uma dessas demandas, ele contextualizou dados como a estrutura total atual e
de movimentação dos terminais. Dando seguimento, o Sr. Jaison, explicou o escopo
do projeto do complexo que contempla a construção do muro patrimonial (em volta da
área desapropriada), e de uma via de ligação entre este o pátio das aeronaves. A
proposta é que se altere a localização deste terminal, facilitando a mobilidade urbana,
uma vez que ainda necessita-se fazer com que caminhões trafeguem dentro do
perímetro urbano, atualmente para efetuação do processo logístico. Foi ressaltado
também que a área concedida será de 104 mil m² por um período de 25 anos, com
investimento de R$38 milhões; e que esse edital deverá ser lançado nas próximas
semanas. Com referência ao Inova Navegantes, o Gerente de Negócios em Logística
trouxe que está compreendido neste projeto a execução do hotel, do edifício garagem
e o terminal de passageiros. Segundo o Sr. Jaison informou, a construção do edifício
garagem proporcionará o aumento de 346 para 1.000 vagas de estacionamento; já o
hotel terá a capacidade de atendimento de 100 leitos e ainda estacionamento próprio
e sala de convenção e o terminal de passageiros passará por revitalização do espaço
e melhorias nas áreas de embarque e desembarque. Após apresentados os projetos,
o Sr. Luciano Segura retomou a palavra e disse que já existe um plano diretor que
orquestra todas essas ações. Ele mencionou ainda, que o deslocamento do terminal
de cargas elevará para cerca de 62% a área de passageiros. Na oportunidade ainda,
o Superintendente agradeceu a Polícia Federal e Anvisa pela parceria e esforços
dispensados para a implantação da operação do voo internacional a Buenos Aires que
a partir de 11 de dezembro do corrente ano passarão a ocorrer diariamente no
Aeroporto de Navegantes. Ele frisou ainda, que o tempo total previsto para efetivação
dos projetos apresentados é de 3 anos, mas que 30% da área de desembarque e 25%
da área de embarque serão ampliados até setembro; e com isso, tem por certo que
este ano serão atingidos novos recordes nas operações tanto do terminal de carga
quanto de passageiros. Finalizando assim sua fala, o Sr. Luciano Segura agradeceu
mais uma vez, deixando espaço para perguntas. Neste momento foi questionado
quanto a parceria entre o aeroporto e município em relação às melhorias no entorno
do aeroporto (ruas, praças, etc.); ao que ele colocou que com a ampliação de 62% da
área de embarque e desembarque, haverá uma melhora no fluxo de veículos, e
também que o município já sinalizou a construção de um binário, e solicitou que o
Secretário de Turismo de Navegantes pudesse esclarecer um pouco melhor sobre esta
situação; assim, o Sr. Carlos Sérgio de Souza, explicou que este binário estará sendo
feito até outubro do presente ano e que o projeto contempla mais etapas (como
drenagem e reurbanização do espaço), e que o mesmo já fora aprovado no Ministério
das Cidades, aguardando apenas o envio do recurso. Na sequência fora questionado
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sobre a ampliação da pista de pouso e decolagem, Sr. Segura informou que isto faz
parte do projeto de desapropriação, e que só assim conseguirão proceder com a
ampliação da pista, prevista para os 4 anos; pois segundo ele não há justificativa para
solicitar uma nova pista por falta de demanda de carga. Ainda foi comentado sobre o
fato de se ter uma equipe de prevenção e salvamento de acidentes na água, haja visto,
que a cabeceira da pista é voltada para o mar, como acontece no aeroporto Santos
Dumont no RJ. Dando sequência, o Presidente da ACII reforçou a importância da
questão levantada acerca da ampliação da pista para as operações de exportação e
importação e logo cedeu a palavra ao Sr. Rinaldo, presidente da Associação
Empresarial de Navegantes, que comentou sobre a reunião que haverá nos próximos
dias do Fórum Parlamentar, que trará como uns dos assuntos o Aeroporto de
Navegantes e sendo assim, enfatizou que os representantes da regional têm feito com
que este seja um tema fortemente debatido. Após, retomando a palavra, o Presidente
da ACII, Sr. Eclésio da Silva agradeceu a todos 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
PresidenteACII

Luiz Alves Mendes
Secretário Geral da ACII

Código: RQ 01 022

7162

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Revisão: 00
Página 4 de 4

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA

GESTÃO (2016/2018)

