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Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 18h30min, na
sede da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a primeira reunião plenária
de 2017, tendo com pauta: “Itajaí Participações: Os projetos para a cidade e atrações
de investimentos”. A Vice-Presidente da Associação Empresarial de Itajaí sra Maria de
Fátima Santos Silva presidiu a reunião, devido a ausência do Presidente da Entidade
Sr. Eclésio da Silva em decorrência de outras agendas. Ela, iniciou a reunião dando
boas-vindas e agradecendo a presença dos diretores, conselheiros e demais
associados e desejando a todos um ótimo 2017. Logo em seguida, passou a palavra a
Sra. Olga Zanella, diretora executiva da ACII para fazer a leitura das correspondências
recebidas. Após lidas, e retomando a palavra, a Sra. Maria de Fátima citou e agradeceu
a participação das autoridades que se fizeram presentes; e dando continuidade
chamou a compor a mesa diretiva o Sr. Glauco Piai – Presidente da Itajaí Participações,
Vereador Márcio José Gonçalves – representando o Presidente da Câmara de
Vereadores de Itajaí Sr. Paulinho Amandio e o Sr. João Luiz Demontova – Gerente do
Projeto InovaAmfri. Em continuidade, a Vice-Presidente da ACII agradeceu as flores
que com frequência são gentilmente cedidas pelo Sr. Reynaldo José Wanderhec e
ainda comunicou que o mesmo aniversariava neste dia e que o Sr. Álvaro Castro faria
a leitura de poema em homenagem a ele; e ao término o aniversariante recebeu das
mãos da Sra. Maria de Fátima uma singela lembrança da entidade. Após, o Sr. Glauco
Piai, Presidente da Itajaí Participações, com uso da palavra, agradeceu o convite da
Associação e ressaltou que antes de dar continuidade a sua apresentação deveria
permitir que o Sr. Thiago Morastoni, Diretor do Conselho de Administração da empresa
se pronunciasse; este agradeceu e logo devolveu a palavra ao Sr. Glauco para que
continuasse a sua explanação. O Presidente da Itajaí Participações faz uma breve auto
apresentação e em seguida contextualizou algumas situações vivenciadas em cidades
como RJ e SP, em que se criaram empresas semelhantes a esta com o intuito de
buscar recursos para investirem no público, pois é um meio de desburocratizar a
máquina pública. Ele ressaltou ainda que o poder público tem que estar preparado para
um novo jeito de gerir, e que a cidade de Itajaí tem capacidade para alcançar grande
patamar, necessitando apenas estar preparada para isso. Logo após, o Sr. Glauco
convidou o Sr. Flávio Furtado, diretor de projetos da Itajaí Participações para
apresentar os projetos e a ações de investimentos para a cidade. Ele iniciou sua fala
mencionando que de acordo com a determinação do Prefeito, Sr. Volnei Morastoni, a
empresa deve ser uma auxiliadora do desenvolvimento do município. Em seguida ele
ainda reforçou que objetivo do encontro era além de apresentar os projetos, era elencar
os objetivos da empresa. Conforme o diretor de projetos, a ordem da explanação
consistiria em demonstrar quem é, o que faz, e quais os projetos estratégicos da Itajaí
Participações; e desta forma, ele abordou cada um destes itens sendo que os projetos
mencionados foram: Centro e Distrito de inovação, aproveitamento econômico do
resíduo sólido, geração de energia com biogás, cinturão turístico, hospital de
queimados, mobiliário urbano, fio legal, parque fotovoltaico e projeto de leds. Ele ainda
mencionou sobre a questão de um novo meio de travessia entre Itajaí X Navegantes,
em que se tem estudado a melhor alternativa. Na oportunidade ainda, o Sr. Flávio
apresentou o fluxograma de estruturação destas ações. Concluída as abordagens, o
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Sr. Glauco retomou a palavra e faz algumas considerações e repassou a palavra à Sra.
Maria de Fátima que deu oportunidades a questionamentos e colocações. Neste
momento, o Sr. Mauricio Querubim questionou o porquê do foco em fazer a ligação
entre as cidades de Itajaí e Navegantes, e não a busca de tornar Itajaí autossustentável
com a criação até mesmo de um aeroporto próprio. Em resposta, o Sr. Glauco
mencionou que o foco da Itajaí Participações esteve na verdade no distrito de inovação.
Complementando, o Sr. Thiago Morastoni informou que essa interligação dos
municípios faz parte dos projetos da InovaAmfri, indo além das ações da empresa.
Ainda em resposta, o Sr. Flávio argumentou que a vinda de um aeroporto para a cidade
limitaria o seu crescimento, principalmente no que diz respeito às atividades portuárias.
Após respondida à questão, a Vice-presidente da ACII ainda permitiu espaço para mais
alguma pergunta; ao que o Sr. José Roberto Provesi sugeriu que seja dada
oportunidade na ACII para uma apresentação sobre o Distrito de Inovação, e o Sr. João
Luiz, mencionou que a InovaAmfri se coloca à disposição para isso. Na sequência a
Sra. Maria de Fátima colocou que será um prazer receber tal apresentação na
entidade, bastando apenas um acerto de agendas. Logo em seguida, não havendo
mais questionamento, o Sr. Flávio Furtado retomou a palavra apenas para apresentar
um vídeo do Distrito de Inovação que traz o seu conceito. Em continuidade, a Vicepresidente da entidade solicitou ao Sr. Márcio José Gonçalves, Vice-presidente da
Câmara de Vereadores de Itajaí para que se pronunciasse, e este mencionou a
importância da diversificação da matriz econômica da cidade e que a Câmara está à
disposição e em parceira nos projetos. Após, a Sra. Maria de Fátima parabenizou
a organização e que diante dos projetos entende-se a “empolgação” e ainda, afirma
que a entidade é uma parceria. Finalizando, convidou a Sra. Olga Zanella a fazer a
entrega de uma pequena lembrança aos membros da mesa e em sequência agradeceu
a presença de todos e já fez o convite a estarem presentes na próxima reunião plenária
que ocorrerá dia 20/02/2017 e encerrou a sessão. 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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