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Ao vigésimo oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às
18h30min, na sede da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a décima
segunda reunião ordinária de 2017, com a Vice-Presidente da Facisc regional Vale Sra.
Maria Izabel Pinheiro Sandri para apresentação do Projeto Voz Única da Federação
das Associações Empresarias de Santa Catarina - FACISC. 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. Após, o Sr.
Eclésio comentou sobre a visita do Ministro de turismo na região na semana anterior
que trazia o tema “O Sul é meu destino” que estará sendo veiculado nacionalmente,
para promoção do turismo no Sul do país. Na sequência, antes de dar continuidade a
pauta do dia, fez a assinatura do termo de convênio entre ACII e a empresa Rastrolog.
Prosseguindo, e já com uso da palavra a Sra. Maria Izabel agradeceu a oportunidade
de apresentar os trabalhos feitos na regional do Vale do Itajaí. Adentrando
apresentação, ela introdutoriamente expôs alguns dados econômicos da região, os
quais permitiram fazer um comparativo com os investimentos e retorno dos impostos
nos pleitos que foram abordados em seguida. O primeiro pleito apresentado foi a
duplicação da BR-470 que se encontra em execução o lote 3. E conforme relatou a VP
da regional a situação esperada é que se finalizem os lotes e se faça a concessão da
via para implantação de pedágio com custo reduzido. Em continuidade, falou-se sobre
o aeroporto de Navegantes, e para isso a Sra. Maria Izabel, solicitou que o Sr. Rinaldo
Luiz de Araújo, presidente da Associação Empresarial de Navegantes fizesse a
explanação, uma vez que ele atua mais ativamente nesta frente. E este ressaltou que
as obras de ampliação e revitalização do Aeroporto tiveram um avanço, oriundo
principalmente de uma reunião que aconteceu em Brasília, mas que as dificuldades
maiores se encontram na questão de liberação de verbas ou retorno dos impostos de
forma devida. Retomando a palavra, a Sra. Maria Izabel informou que se busca garantir
as desapropriações e recursos financeiros para obras do aeroporto. Em seguida, se
falou sobre as obras da Bacia de Evolução, que dentre os pleitos, essa é a que se
encontra em maior andamento, com previsão de conclusão da primeira fase para 2018;
destaque-se, entretanto, a importância de assegurar a continuidade da obra e
recebimento de recursos. Outro assunto apresentado pela VP-regional Vale da Facisc
foi o Sistema de Prevenção de enchentes, que relatou que embora este projeto esteja
em andamento, é preciso conferir quanto à manutenção, pois algumas partes deste,
são de responsabilidade federal e além disso, tem algumas comunidades que não são
afetadas de pronto com as enchentes e com isso não são favoráveis a instalação de
barragens na cidade como é o caso de Pouso Redondo, em que se alega que com isso
perderiam área de produção; por esta razão, a maior questão é verificar como viabilizar
estas ações. Em continuidade, a Sra. Maria Izabel, explanou ainda, sobre a reforma e
revitalização da SC412 – Rodovia Jorge Lacerda a qual tem a obra prevista para janeiro
de 2019, porém o grande questionamento é em como certificar que ela seja realmente
entregue; assim também, em relação ao anel de contorno urbano de Gaspar que está
em fase de contratação para finalização em março de 2018. Logo após, foi relatado
sobre o a reforma do pacto federativo que tem por premissa o investimento de recursos
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no local de arrecadação; porém na atual conjuntura, os maiores prejudicados tem sido
os municípios, pois tem um retorno de apenas 17% de sua arrecadação. A
representante da FACISC ainda falou sobre o cronograma das obras das BR-470 e a
questão de sua concessão e as tarifas atreladas e as principais melhorias previstas. E
no cronograma da concessão o edital está para ser lançado em agosto de 2018.
Finalizando, ela apresentou também cada um dos representantes políticos
responsáveis por pleitear na esfera nacional a necessidades locais expostas,
denominados neste ato de padrinhos e os prazos estabelecidos para atendimento
destas reivindicações. Em seguida deu se a oportunidade para o plenário fazer
perguntas e debater as situações exibidas. Dando sequência, o Sr. Eclésio da Silva,
enfatizou que com exceção do anel de Gaspar e a SC-412, as demais demandas já
vêm sendo tratadas a mais de 4 anos. Terminando suas considerações, o Presidente
da ACII agradeceu 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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