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Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 18h30min, na sede
da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a segunda reunião ordinária de
2018, com a presença do Exmo. Sr. Volnei Morastoni, Prefeito de Itajaí, para
apresentação dos projetos, ações e acolhimento de ideias para mobilidade urbana
entre 2018 a 2020. O Presidente da Associação Empresarial de Itajaí – ACII, Sr. Mário
Cesar dos Santos deu início à reunião agradecendo a presença de todos, e logo em
seguida, mencionou que seria feita a tradicional leitura das correspondências e a
citação das autoridades. Em continuidade à pauta do dia, o Presidente da ACII, cedeu
espaço à Sra. Christiane Stuart, Secretária da Secretaria Municipal da Criança,
Adolescente e Juventude e ao Sr. Elton José Blageski Junior, Consultor técnico da
Secretaria de Administração de Itajaí, para falar do Programa Leão Amigo da Criança,
que é uma iniciativa que busca incentivar e orientar o contribuinte a fazer uma doação
para o Fundo da Infância e Adolescente (FIA), no ato da declaração do imposto de
renda, que deve ser entregue até o dia 30 de abril. O Sr. Mário Cesar ressaltou as
informações e fez apelo para que os associados destinem a parte do imposto para as
entidades do município. Ainda se tratando do assinto FIA, tanto o Sr. Elton quanto a
Sra. Christiane agradeceram a oportunidade e enfatizaram que muitos são os projetos
atendidos pela prefeitura, mas que se tem muito a ser feito com a colaboração dos
empresários e da sociedade como um todo. O Presidente da ACII fez votos que já para
este ano a campanha dê resultados. Em seguida, ele dando continuidade à ordem do
dia, convidou a fazer uso da palavra o Exmo. Sr. Prefeito Volnei Morastoni, assim como
sua equipe para falarem a respeito dos projetos da mobilidade urbana para Itajaí. Com
a palavra o Sr. Volnei saudou a todos os presentes e iniciou falando que esta seria a
primeira de uma série de reuniões que a administração pública fará para expor esses
projetos, como nas diversas entidades e para a própria comunidade. Foi evidenciado
pelo Gestor municipal que estes projetos ainda são passíveis de alterações, até mesmo
para atender exigências de uma das quatro fontes das quais os recursos tem originado,
sendo elas: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata),
Programa Avançar Cidades, do Ministério das Cidades; Agência de Fomento do Estado
de Santa Catarina (Badesc); fundo próprio da prefeitura; os quais somados
possibilitarão a realização das obras que tem um investimento em torno de 240
milhões. O Sr. Volnei explicou que a razão de se utilizar um fundo próprio se dá pela
morosidade nos trâmites de liberação dos demais recursos, em que na melhor das
hipóteses teriam os contratos assinados no final deste ano, atrasando o início das
obras. O Exmo. Sr. Prefeito mencionou ainda sobre a Rodovia Antonio Heill que na
atual situação tem apresentado problemas como a ausência de retorno próximo,
fazendo com que os ônibus coletivos por exemplo percorram distâncias significativas
e a falta de locais apropriados para a travessia de pedestre, principalmente as crianças
que se deslocam para as escolas. Outra situação que relatou foi o fechamento do
acesso secundário pela Avenida Itaipava, e informou que estão tratando com a
Autopista Litoral, e ainda da ponte Pênsil do bairro Carvalho que dentro de uns dez
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dias será entregue. E em se tratando ainda de BR-101 e Antonio Heill, o Prefeito
comentou sobre o impasse que há neste trevo e que o município buscou recursos junto
ao BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento para construção das quatro alças
de acesso, mas, que ainda falta parte do valor total da obra, fazendo assim, um apelo
para que a classe empresarial e entidades auxiliam na resolução desta problemática.
O Sr. Volnei, trouxe também a questão da via portuária, que com o aumento da
movimentação do porto em virtude da regularização da operação dos berços 3 e 4, o
gargalo que o trânsito de caminhões container provoca na região da Av. Irineu
Bornhausen e enfatizou que este é o maior problema de mobilidade urbana hoje e que
não ser resolvido logo e que pode levar a um colapso da mobilidade de Itajaí.
Mencionou que tem se pensado em soluções ainda que paliativas para melhorar ou
amenizar o fluxo naquela região. Dando sequência, Exmo. Sr. Prefeito colocou que
estaria passando a apresentação dos projetos, e que após teria um espaço para
perguntas e sugestões.; sendo assim, passou a palavra ao Sr. Rodrigo Lamim,
Secretário de Urbanismo para detalhar a proposta. Este por sua vez agradeceu por
este momento e introdutoriamente ele apresentou alguns dados numéricos da cidade
em relação a mobilidade e a crescente utilização de automóveis. O Secretário expos
que a proposta contempla a construção de muitos binários; reurbanização de vias;
novas ligações entre bairros; construção de praças e pontes; entre outras. Além desta
sequência de obras, ele colocou que a médio prazo a intenção é fazer a revisão do
plano diretor do município, que vai ser um instrumento muito importante para o
desenvolvimento da cidade. A longo prazo também terão algumas obras como o
prolongamento
de
vias
como
a
da
rua
Umbelino
de
Brito
e
modificações/beneficiamentos da rótula da rua Estefano José Vanolli e a Rua Carolina
Vailatti, além da abertura de vias paralelas. E se tratando destas vias, as necessidades
das mesmas serão incluí-las no plano diretor que será revisto, conforme contribuiu com
a apresentação, o Sr. Auri Pavoni, Assessor Especial da Prefeitura. Dando
continuidade ao encontro, o Sr. Rodrigo Lamim, detalhou os principais binários e
modificações que a proposta contempla, ressaltando ainda as modificações na Avenida
Marcos Konder que é talvez a que mais impactará prevendo, a implantação de ciclovia,
corredor exclusivo para ônibus, nova iluminação, etc. Para uma melhor visualização
desta obra, foi passado um vídeo ilustrativo da mesma. Em Seguida, o Sr. Volnei
Morastoni retomou o uso da palavra e mais uma vez ressaltou que todo o material
demonstrado nesta reunião será apresentado à demais entidades e a sociedade, assim
como estará exposto na internet. O Exmo. Sr. Prefeito mencionou que há diversas
situações que tem sido pensada pelo município além destas, mas que para a região
central da cidade o que se pretende fazer de imediato é a questão das Ruas Umbelino
de Brito, Brusque, Juvenal Garcia e Uruguai, que envolve desapropriações, mas são
mudanças que permitirão uma modificação significativa no trânsito desta região. Ainda
foi comentado sem maiores detalhes o que se objetiva para a Avenida Ministro Victor
Konder (Beira-Rio) e a Rua Hercílio Luz. Concluída as explanações, o Presidente da
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ACII, abriu espaço para perguntas, e na oportunidade, o que era de se esperar, devido
a relevância dos assuntos abordados, muitos questionamentos foram feitos pelos
presentes no plenário, os quais foram devidamente respondidos pelo Sr. Volnei
Morastoni e sua equipe. Com o adiantar da hora, o Sr. Mário Cesar, retomou a palavra,
agradeceu a presença de 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.

Mário Cesar do Santos
Presidente ACII

Jucélia Ferreira
Secretária Geral da ACII

