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3ª REUNIÃO ORDINÁRIA

GESTÃO (2016/2018)

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 08h30min, na
sede da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a terceira reunião ordinária de
2017, para o lançamento do empreendimento Bravamall da incorporadora Procave. O
Presidente da Associação Empresarial de Itajaí Sr. Eclésio da Silva iniciou a reunião
agradecendo a presença de todos e na sequência cedeu a palavra a Sra. Olga Zanella,
diretora executiva da entidade para que fizesse leitura das correspondências recebidas. Após
feita as leituras, o Presidente da ACII retomou a palavra, mencionou e agradeceu as
autoridades presentes. Na sequência passou a palavra ao Sr. Nivaldo Pinheiro diretor da
empresa Procave que relatou a relevância da obra para Itajaí e região e informou que a
mesma já está em estágio avançado. Além disso, O Sr. Nivaldo que neste evento estava
sendo feito o lançamento formal e comercial do Bravamall. Ainda foi comentado pelo Sr.
Nivaldo sobre a qualidade do Colégio Bom Jesus, que também fará parte do empreendimento;
sendo esta uma das melhores instituições de ensino do país. O conceito do projeto
apresentado é fazer com que se concentre numa mesma localidade todos os serviços
necessários para a comunidade, como farmácias, padarias, supermercados, pequenos
reparos, e com isso proporcionar que o bairro da Praia Brava seja o melhor para se morar,
tudo com proximidade, para que seja possível, fazer os trajetos sem automóveis. Em
continuidade, a Sra. Ana Paula Pizata, arquiteta responsável pelo setor de projetos da
Procave, apresentou em detalhes o empreendimento, como a localização estratégica entre
os municípios de Itajaí e Balneário Camboriú tendo fácil acesso pela Rodovia Osvaldo Reis e
Avenida Atlântica. Além disso, o empreendimento terá a maior área de lazer do Brasil. Ainda
foi apresentado um vídeo institucional do projeto. Após, o vídeo, a Sra. Ana Paula, apresentou
alguns dados de metragem do complexo, e espaços que o comporão. Permanecendo com a
palavra, apresentou também o projeto do Colégio Bom Jesus e a estrutura do mesmo. Na
sequência, a Sra. Marilia Rogciheski, coordenadora pedagógica da escola, trouxe de maneira
breve o que é essa instituição centenária, cujo objetivo é a formação do ser humano pela
educação; que atua desde a fase infantil até o ensino médio. Presente em diversas cidades
do país, está baseada na educação franciscana. A coordenadora enfatizou que todo material
pedagógico é produzido na editora Bom Jesus, pertencente ao grupo, e embora tenha apenas
5 anos de sua abertura, produz com qualidade estes recursos didáticos. O colégio conta ainda
com uma área internacional que permite aos alunos terem vivência cultural e participarem de
intercâmbios. Concluídas as explanações, o Sr. Eclésio da Silva, retomou a palavra e
comentou sobre a importância tanto do Bravamall quanto do Colégio Bom Jesus para Itajaí e
região. Em continuidade, perguntou se alguém haveria algo mais falar, ou se o Sr. Nivaldo
teria mais algum pronunciamento, ao que ele tomando a palavra agradeceu a oportunidade e
assim também o Frei João Mannes se pronunciou em nome do Colégio. Logo após, o
Presidente da ACII, os parabenizou pelo empreendimento e agradeceu a todos os presentes,
dando a seguir 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.
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