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Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 18h30min, na sede
da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a sétima reunião ordinária de
2017, para apresentação do Sr. Edson Renato Dias, secretário executivo da Agência
de Desenvolvimento Regional – ADR sobre as ações do Governo do Estado para os
municípios que compõem esta regional. O Presidente da Associação Empresarial de
Itajaí Sr. Eclésio da Silva iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e na
oportunidade ainda, justificou a ausência da Sra. Olga Zanella, Diretora Executiva da
entidade por motivo de saúde. Logo em seguida, o Presidente ainda teceu comentários
acerca das questões do porto, como o encontro que teve com o Sr. Ricardo Arten,
superintendente da APM Terminals em que conversaram sobre a renovação/ampliação
do contrato desta nas operações em Itajaí. Falou também, sobre a aquisição da MSC
dos demais 50% da Portonave que pertenciam a outro grupo. Após, o Presidente da
ACII, nominou e agradeceu a presença das autoridades, bem como apresentou os que
compuseram a mesa consigo, Sr. Edson Renato Dias, Secretário Executivo da ADR e
o Sr. Wagner Lúcio de Souza, Secretário da secretaria de Relações Institucionais e
Temáticas, neste ato representando o Exmo. Sr. Prefeito Volnei Morastoni. Em
continuidade, sem maiores delongas, o Sr. Eclésio da Silva, cedeu a palavra ao Sr.
Edson Dias, para que este desse início a sua apresentação; o qual, já com uso da
palavra, agradeceu a oportunidade de apresentar o relato de seus trabalhos, haja visto,
o pouco tempo de sua gestão. O Secretário destacou logo de início, a relevância de
se ter uma visão global, olhando para os nove municípios que compõem a regional,
sendo eles: Piçarras, Penha, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, Camboriú,
Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Em sua apresentação ainda, o Sr. Edson Dias,
trouxe que a Agência de Desenvolvimento Regional, foi criada por meio da Lei 16795
de 16/12/2015, como articuladora de políticas regionais, fundamentada na política de
descentralização do então governador a época, Exmo. Sr. Luiz Henrique da Silveira.
Segundo informado pelo Secretário, a regional é composta por gerências regionais
(todas fixadas em Itajaí), colegiado regional (que se reúne mensalmente) e pelo
Conselho de desenvolvimento Regional (Representantes da Sociedade organizada e
prefeituras). Em continuidade, o Sr. Edson, apresentou as obras realizadas e a serem
realizadas, e introdutoriamente, trouxe que cerca de R$ 550 milhões foram investidos
pelo governo do estado nesta região, para atendimentos das demandas, como as
obras da construção do Complexo Madre Teresa (ampliação do Hospital e Maternidade
Marieta Konder Bornhausen); e ao comentar este assunto, o mesmo aproveitou e
relatou que as questões do Hospital Infantil Pequeno Anjo estão sendo consideradas,
pois entende-se a importância do mesmo para a região. Dando sequência, ele trouxe
ainda, as obras de duplicação da SC-486 (Rodovia Antônio Heill) e a duplicação e
Revitalização da Rodovia Jorge Lacerda. Na educação, o Secretário apresentou que
foram investidos por volta de 50 milhões, com a construção de cinco novas escolas e
algumas destas com atendimento integral. Em relação a Obra da Bacia de Evolução,
foram injetados R$105 milhões para o Complexo, isto para fazer com que a economia

Código: RQ 01 022

162

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Revisão: 00
Página 2 de 4

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA

GESTÃO (2016/2018)

local aqueça e fortaleça. Foi apresentado pelo Sr. Edson o FUNDAN – Fundo de Apoio
aos Municípios, que em sua primeira edição contemplou os municípios da ARD com
27 milhões, em que Itajaí, utilizou para obra do binário no Bairro São Vicente. Já para
segunda edição o Secretário informou que serão investidos 700 milhões em todo
estado e que para a regional seja algo em torno de 30 milhões. Após, informou sobre
a construção do Centro de Inovação Tecnológica, localizado no bairro Itaipava em
Itajaí, assim, como a reconstrução da Ponte Tancredo Neves e o Centro de Eventos
de Balneário Camboriú que contém investimentos do governo estadual. Finalizando, o
Secretário colocou que como ações previstas pela agência estão a captação de novos
equipamentos de desenvolvimento econômico, como por exemplo, o gerenciamento
de resíduos sólidos. Concluída a apresentação, o Presidente da ACII retomou a palavra
e reforçou a necessidade de se atentar para as demandas do Hospital Pequeno Anjo.
Em seguida agradeceu mais uma vez ao Sr. Edson Renato Dias e já cedeu a palavra
ao Sr. Wagner Lúcio de Souza, o qual agradeceu pelas informações prestadas pelo
secretário e também reforçou a questão do hospital infantil, e agradeceu a ACII
oportunizar debate desta natureza. Com o uso da palavra, o Sr. Eclésio da Silva, fez
menção ao convite do evento de cerimônia da certificação do Selo Social e
oportunamente convidou a todos a estarem presentes na próxima reunião plenária que
ocorrerá dia 10/07 com a presença do do Presidente do Sindipi abordando a questão
da pesca no município. Logo após, este deixou a palavra livre, caso alguém do plenário
desejasse fazer alguma consideração; ao que o Sr. Rogério Siqueira, Presidente do
Conselho Estadual de Turismo, colocou sobre a instituição do Visite Itajaí Convention
& Visitors Bureau, que traz como uma de suas principais matriz de discussão, a
questão da mobilidade na região, principalmente na alta temporada , além do Aeroporto
de Navegantes, solicitando um apoio do secretário para essas temáticas e convidandoo para unir-se a eles no atendimento dessas demandas. Após, o Presidente da ACII,
Sr. Eclésio da Silva agradeceu a e tendo terminadas tais tratativas, 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

