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19ª REUNIÃO ORDINÁRIA

GESTÃO (2016/2018)

No décimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 18h30min,
na sede da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a décima nona reunião
ordinária de 2016, para Recepção dos Novos Associados da Entidade. O Presidente
da ACII, Sr. Eclésio da Silva, iniciou a reunião dando Boas Vinda a todos e já na
sequência cedeu a palavra à Sra. Olga Zanella para leitura das correspondências.
Novamente com o uso da palavra, o Sr. Eclésio da Silva, teceu alguns comentários
acerca do evento Encontro das ACI’s que ocorreu nos dias 19 e 20 do corrente mês e
sobre a cidade de Maringá/PR, além disso ressaltou que no próximo dia 31/10 em
Reunião Plenária teremos a presença do prefeito eleito de Itajaí, Sr. Volnei Morastoni.
Na continuidade, chamou a Sra. Ândria Passos da empresa Top Way para assinatura
do Convênio entre esta e a ACII. Na oportunidade, ela explicou um pouco sobre seu
negócio e ainda estendeu o convite aos presentes para fazerem parte do Núcleo Jovem
Empreendedor da ACII, que está sendo reativado. Após firmado o convênio, o
presidente da ACII deu início a chamada dos Novos Associados para receberem seus
certificados e apresentarem as suas empresas. Terminadas as apresentações, houve
um sorteio de brindes cedidos pelas empresas Associadas à Entidade. Logo após, o
Sr. Eclésio da Silva convidou a todos a prestigiarem a próxima Reunião Plenária que
ocorrerá no dia 17/10 com a presença dos representantes do curso de Relações
Internacionais da Univali, apresentando o projeto de Internacionalização das
empresas. Em seguida informou que estaria sendo servido um coquetel no hall de
entrada da ACII e agradeceu mais uma vez a presença de todos dando 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
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