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Aos vinte 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 segunda reunião
ordinária de 2017, para apresentação do Sr. Marcelo Werner Salles, Superintendente
do Complexo Portuário de Itajaí com a palestra: “Porto de Itajaí: Superando desafios e
a retomada do progresso portuário”. O Presidente da Associação Empresarial de Itajaí
Sr. Eclésio da Silva iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e informando
que a palestra terá um pequeno atraso devido o Sr. Marcelo Salles estar vindo de um
outro compromisso que se estendeu um pouco; mas enquanto aguardava, o Presidente
trouxe algumas informações ligadas ao assunto da noite e que tem grande relevância
para a cidade. Ele ainda comentou que este ano é de grandes desafios e enfatizou a
necessidade do município retomar seu crescimento e que a ACII está à disposição para
auxiliar o poder público para juntos buscarem as soluções. Após a chegada do
palestrante, então o Sr. Eclésio mencionou e agradeceu as autoridades presentes e
em seguida, passou a palavra ao Superintendente do Complexo Portuário de Itajaí.
Este por sua vez, agradeceu a oportunidade e justificou seu atraso, e logo iniciou sua
explanação, que primeiramente trouxe uma contextualização dos 20 anos de
municipalização do complexo. Neste momento apresentou algumas dificuldades do
período e características positivas do processo; dentre elas: o aumento da área
portuária em 238,64%; a construção de 300 m. de cais e ainda o aumento de 1400%
de receita do município, confirmando assim, a importância desta atividade econômica
para a cidade. Ele afirmou que desde 2004 o complexo vem ocupando o 2º lugar em
movimentação do país. Depois foi apresentado ainda a questão do crescimento das
frotas mundiais (tamanho dos navios), o que impacta diretamente no acesso
aquaviário, fazendo com que seja necessária a adaptação do complexo para que este
não fique de fora das rotas. Além disso, mencionou também sobre as obras de reforço
e alinhamento dos berços 3 e 4; para a qual, segundo ele, não há interesse por parte
do governo em concluir e por isso estão revendo o contrato com a empresa detentora
do arrendamento da área para averiguar se realmente haverá o cumprimento do que
sem tem prometido por parte desta. Em continuidade, ele apresentou o desenho de
como ficarão os cais após a conclusão das obras, sendo preciso ainda, haver uma
adequação dos equipamentos utilizados, em decorrência dos novos tamanhos das
embarcações; além da tecnologia que vem ficando ultrapassada. Mas uma vez, o Sr.
Marcelo Salles enfatizou que o terminal de containers do Porto de Itajaí precisa investir
para ser competitivo e concorrer com os demais Portos vizinhos e que se busca sim a
extensão do contrato com a empresa APM Terminals, porém, espera-se para isso em
contrapartida um real investimento para torná-lo competitivo à altura. Ressaltando
ainda, que não dá para esperar pelo poder público, pois a quantidade de cargas que
vão daqui para outros Portos é grande e reconquistar esse cliente requer um esforço
dobrado. O Superintendente demonstrou ainda as contas do Complexo e que este tem
fechado seu saldo negativo ao final do mês; e a proposição que se faz é o rateio de
determinados custos entre os prestadores do serviço, pois apenas o Porto público tem
arcado com as despesas, precisando assim, serem revistos estes serviços. E desta
forma, o Sr. Marcelo Salles concluiu sua apresentação, ficando disponível para
questionamentos. Com o uso da palavra, o Sr. Eclésio da Silva, comentou que tem
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conhecimento do trabalho e da luta que se tem em Itajaí, e que o município é um grande
potencial, mas que o poder público precisa investir e ter a contrapartida da iniciativa
privada. E complementou dizendo, que conforme mencionou no início, este é um ano
de desafios e dentre eles está em garantir o recurso para a 2ª fase das obras da Bacia
de Evolução. O Presidente da Entidade se colocou à disposição para ajudar nestes
esforços e após deixou a palavra em aberto para questionamentos. Neste momento,
duas perguntas foram feitas, uma em relação a “poligonal”, ao que o Sr. Marcelo Salles
informou que, como se trata de uma legislação, houve uma pequena alteração apenas,
sem mais evolução; e o outro questionamento referia-se a possibilidade de não
prorrogar o contrato com a APM Terminals, mas a abertura de um novo processo
licitatório, ao que o Superintendente defendeu a renovação do contrato com a referida
empresa, explicando que uma nova licitação dificultaria ainda mais as atuais condições
do Porto. Após terem sido sanados os questionamentos, o Sr. Marcelo Salles
agradeceu e em seguida passou a palavra ao Presidente da ACII a qual finalizando
agradeceu a presença e convidou a todos a prestigiarem a próxima reunião plenária
que ocorrerá no dia 06/03/2017 e logo 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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