Indicação 0001/2016
SENHOR PRESIDENTE
O Vereador que este subscreve, requer a Vossa Excelência, ouvido o plenário na forma regimental, o
encaminhamento de ofício a Agência de Desenvolvimento Regional – ADR/Itajaí, na pessoa do Secretário
Executivo, Excelentíssimo Senhor Aquiles José Schneider da Costa, contendo os termos da seguinte
INDICAÇÃO:
Indico ao Excelentíssimo Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional – ADR/Itajaí, Senhor
Aquiles José Schneider da Costa a tomada de providências quanto à implantação nos municípios de abrangência
da ADR placas trilíngues (Português, Inglês e Espanhol) indicativas da localização do Aeroporto Internacional
Ministro Victor Konder, em especial no trajeto rumo ao aeroporto para os condutores que chegam ao Município
de Navegantes via balsa.
JUSTIFICATIVA
O atual Aeroporto Internacional de Navegantes originou-se com a construção da pista de pouso e decolagem e
de pátio de estacionamento para pequenas aeronaves em terras da Rela Fazenda, localizada no litoral, a três
quilômetros a nordeste do centro do município de Navegantes.
O crescente aumento na demanda de voos desde sua implantação na década de 70, fez com que importantes
linhas aéreas nacionais interligassem a região a todo o país, assim, o crescimento dos voos nacionais
impulsionou a sua internacionalização, chegando a registrar no ano de 2014, entre embarques e desembarques,
aproximadamente 1,35 milhões de pessoas.
Balneário Camboriú é uma das 10 cidades do Brasil que mais recebam turistas estrangeiros e um dos 65
destinos indutores do turismo conforme Ministério do Turismo (MTur), sendo monitorado e avaliado em busca
de qualificação internacional no setor, além de ser escolhido pelo Guia Rio como um dos locais de treinamento
dos atletas pré-jogos Olímpicos e Paralímpicos, podendo receber delegações e turistas dos mais diversos países
no período anterior e durante os jogos nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Além disso, os demais
municípios também apresentam características econômicas como turismo e atividade portuária, o que faz com
que cada vez mais estrangeiros passem pela região metropolitana da Foz do Rio Itajaí.
Portanto, visando avançar no processo participativo da Agência de Desenvolvimento Regional em relação às
necessidades dos municípios atendidos por ela e de oferecer informação de qualidade aos turistas e visitantes da
região é que o Vereador proponente vem solicitar a implantação das referidas placas indicativas.

