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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às
18h30min, na sede da Associação Empresarial de Itajaí-ACII, realizou-se a primeira
reunião ordinária de 2019, com a seguinte pauta: Evento Row To Win, Lançamento da
30ª edição do Empresário do Ano e 90 anos de fundação da ACII, Proposta de
alteração estatutária, Regimento interno e assuntos gerais. O Presidente da
Associação Empresarial de Itajaí – ACII, Sr. Mário Cesar dos Santos deu início a
reunião agradecendo a presença de todos e citando as autoridades presentes, e em
seguida fez um breve relato dos assuntos que seriam tratados na ocasião. Após
solicitou que a jornalista Aline Wernke fizesse a leitura das correspondências recebidas
pela ACII. Ao término e já com a fala novamente, o Presidente da ACII relatou as
principais participações da entidade em conselhos, eventos e dos convênios firmados
nos últimos dias. Dando continuidade, a palavra foi cedida ao Sr. Maurício Boabaid
para apresentar o evento Row to Win, que ocorrerá nos dias 17 a 19 de maio do
corrente ano. Este por sua vez iniciou sua fala agradecendo a disponibilidade da
entidade em conceder um espaço para apresentar o evento e estendeu este
agradecimento aos demais facilitadores que propiciaram este momento; dentre eles o
Sr. João Carlos Santos, que tendo a oportunidade, contextualizou como se deu as
primeiras tratativas para realização deste e as três premissas que o evento precisava
contemplar para ter o apoio da Associação de Moradores de Cabeçudas, sendo elas:
Sustentabilidade, participação da comunidade e legado. Em seguida, foi exibido um
vídeo institucional do evento e ao término o Sr. Maurício informou de que para este
evento há o total apoio da Prefeitura Municipal de Itajaí, através da Secretaria de
Turismo. Em ato contínuo ele trouxe um breve histórico do evento, conceituando o
mesmo, descrevendo origem da temática e logomarca, e ainda evidenciando a ligação
deste com a cidade, pelo fato de Itajaí ser reconhecida como polo náutico brasileiro. O
S. Maurício relatou que as medalhas e troféus foram inspirados em um dos maiores
cartões postais da cidade, a Pedra do Bico do Papagaio e sobre a premiação do evento
que será no valor de R$ 70.000,00, algo inédito para essas modalidades esportivas.
Em seguida foi apresentada as modalidades que comporão o evento e também os
embaixadores que foram estabelecidos para cada uma delas. Na oportunidade
demonstrou-se o trajeto das disputas e toda a programação, destacando as duas ações
voltadas à sustentabilidade que serão conduzidas pela comunidade local e também
pelos atletas. Finalizando, o Sr. Maurício elencou as cotas de patrocínios e exibiu
alguns depoimentos de participantes de todo país. Após a apresentação, foi aberto um
espaço para dúvidas e sugestões, as quais foram feitas e dentre essas, teve a
contribuição do Sr. Luiz Alves Mendes, que sugestionou a oferta de cotas de valores
menores, entre R$1.000,00 e R$4.000,00, facilitando mais empresas de participarem;
porém o Sr. Maurício respondeu que esta situação impossibilita a veiculação das
logomarcas nos materiais do evento, pois ficaria demasiadamente carregado o espaço
destinado a estas. Em contribuição o Sr. Jeferson Pereira trouxe que diante da
magnitude do evento, seria possível que estes doares de menores valores não
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fizessem questão desta exposição de marca, uma vez que toda cidade estaria sendo
beneficiada. Diante destas sugestões, o responsável pela organização do evento, ficou
de alinhar juntamente com o presidente da ACII uma forma de divulgar entre os
associados essa possibilidade de colaboração. Dando continuidade a reunião, o Sr,
Mário Cesar retomou a palavra e falou sobre o lançamento da 30ª edição do
empresário do ano e dos 90 anos de fundação da ACII, e apresentou a sugestão inicial
da diretoria compor uma comissão para elaboração do regulamento do troféu
empresário do ano, bem como a votação deste ano pudesse ser por meio eletrônico,
com o envio para todos os associados de um breve curriculum da empresa e do
empresário candidato. A ideia é também aproveitar essa comissão para fazer uma
reanálise da estrutura do evento, que já tem data prevista para ocorrer no dia
31/05/2019 no Maria’s Itajaí. A intenção é discutir essas propostas e fazer um
lançamento oficial do evento. Passada essas informações, o presidente perguntou
quem dos presentes se disporia a compor esta comissão, e dos que estavam presentes
e se manifestaram interessados foram os Srs. Luiz Alves Mendes, Nivaldo Cunha,
Jefferson Espindula, Murilo Zipperer, Antônio Ayres e Mário Cesar dos Santos. Outra
previsão que foi tratada no encontro, referiu-se a proposta de alteração estatutária da
entidade, pois a segunda alteração foi realizada no ano de 2006, fazendo com que ao
longo deste tempo o texto ficasse defasado. O Sr. Mário Cesar informou que uma
primeira análise deste documento foi feita pelo Sr. Murilo Zipperer – Vice-Presidente
para Assuntos Jurídicos da entidade, mas por sugestão, seria interessante criar um
comitê para avaliar essas propostas de alteração, que de uma maneira geral estão
ligadas a ordem metodológica e estrutura da redação do estatuto, a criação de um
conselho superior (composto pelos ex-presidentes da ACII) e ajustes nas vicepresidências. Após o exposto, foi feita a entrega do documento de proposta de
alteração aos interessados e ainda se deu a possibilidade do envio por meio eletrônico
para que possam fazer uma pré análise e depois se leve a assembleia para votação.
O Sr. Mário Cesar dos Santos ressaltou a necessidade de principalmente os
conselheiros deliberativos estejam envolvidos nesse processo, uma vez que é da
competência destes sugerirem essas propostas, conforme estatuto. Ao término dessas
tratativas, o presidente agradeceu a todos os presentes e convidou-os para um
coquetel. 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.

Mário Cesar do Santos
Presidente ACII
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