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Ao vigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 18h30min,
na sede da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a quarta reunião
ordinária de 2018, com a presença do Superintendente do DEINFRA, Dr. Paulo França
que explanou sobre as ações da Secretaria de Infraestrutura na região do Vale do
Itajaí. Iniciando a reunião, o Presidente da Associação Empresarial de Itajaí – ACII, Sr.
Mário Cesar dos Santos destacou a presença do presidente e vice-presidente da
Associação Empresarial de Gaspar – ACIG; e logo na sequência chamou a compor a
mesa diretiva Vice-prefeito de Itajaí, Sr. Marcelo Sodré, neste ato representado o
prefeito da cidade, Sr. Volnei Morastoni, Sr. Thiago Morastoni, neste ato representando
o Presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, Sr. Paulo Manoel Vicente e o Sr.
Paulo França, Secretário da Secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina e
Presidente do Departamento de Infraestrutura do estado. Em continuidade, o
Presidente da ACII mencionou sobre a ação do Núcleo da Mulher Empresária da ACII
que no último dia 17/05 sediou a 82ª Assembleia Geral do CEME e ainda sobre o
movimento Feirão do Imposto do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACII e para
dar maiores detalhes, convidou o Sr. Ronaldo Sedrez, vice coordenador do núcleo para
falar sobre, o qual descreveu de maneira breve cada uma das ações que compuseram
a campanha em Itajaí. Na oportunidade, o Sr. Mário Cesar mencionou e agradeceu
aos membros da diretoria que estavam presentes e falou sobre o evento empresário
do ano que será realizado no dia 27/07 e segue com a votação aberta até o dia 04/06.
Prosseguindo, o Presidente da ACII cedeu a palavra ao Sr. Paulo França para que
iniciasse sua explanação. Este por sua vez, primeiramente demonstrou as atividades
e atribuições da Secretaria de Infraestrutura e logo expôs as ações de infraestrutura
de transporte no Vale do Itajaí. Começou falando sobre o canal de acesso ao complexo
portuário de Itajaí – Bacia de Evolução, o avanço da obra e mostrando algumas
imagens. Depois o presidente do DEINFRA trouxe a questão da ampliação da
capacidade da Rodovia Antônio Heill, explicitando alguns dados e enfatizou que a
previsão de entrega da obra é para dezembro 2018 e ainda apresentou como ficará a
interseção desta com a BR-101, comentando também sobre as desapropriações
necessárias para realização desta parte; além disso, relatou em relação à construção
das passarelas para travessia dos pedestres. A terceira obra por ele mencionada foi a
restauração da Rodovia SC412 – Jorge Lacerda, trecho entre BR101, Ilhota e Gaspar;
declarando que se fez a inclusão no projeto da execução de ciclovias (3,0 Km) no
trecho BR-101 - loteamento Santa Regina, assim como também, a interseção da
rodovia ao loteamento. O Sr. Paulo destacou que nas partes urbanas da obra tem-se
algumas dificuldades pela presença de redes (energia, água, telefonia e internet).
Ainda se tratando dessa região, ele apresentou a questão do anel de contorno urbano
de Gaspar. Dando sequência, foi apresentado o projeto de duplicação da Rodovia Ivo
Silveira (SC-108) e sobre a duplicação da BR-470: trecho Navegantes-Indaial,
apontando como está o andamento da obra, conforme informações do DENIT e falouse sobre o sistema de concessão desta rodovia. Finalizando, o Sr. Paulo França
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demonstrou algumas informações acerca da concessão do Aeroporto Internacional
Ministro Victor Konder – Navegantes. Concluída a explanação, o Sr. Mário Cesar
retomou a palavra, deixando a oportunidade para que os presentes no plenário
fizessem seus questionamentos, os quais a medida que surgiram, foram respondidos
pelo Presidente do DEINFRA. Após o Sr. França agradeceu o espaço concedido. Com
a fala novamente, o Presidente da ACII também fez seu agradecimento ao preletor e
aos demais presentes e em seguida convidou o Sr. Honório Prando para falar da
Vinícola Villa Prando e fazer a entrega da lembrança ao Sr. Paulo França. Assim, foi
concluída a reunião e 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

