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Ao quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 18h30min, na sede
da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a quarta reunião ordinária de
2018, para assinatura dos novos convênios e para apresentação dos homenageados
e anúncio do Empresário do Ano. Iniciando a reunião, o Presidente da Associação
Empresarial de Itajaí – ACII, Sr. Mário Cesar dos Santos destacou a presença das
autoridades e estendeu o cumprimento e agradecimento aos demais presentes. Em
seguida, o Sr. Mário Cesar colocou que a pauta do dia estava dividida em dois
momentos; no primeiro para assinatura dos novos convênios e na outra parte a
nomeação dos homenageados no evento Empresário do Ano. Dando sequência então,
foram firmados os novos convênios com as empresas Benedick Consultoria
Empresarial e Engenharia; RZ Mídia, Unisociesc e Vital Prestadora de Serviços. Após
a assinatura, cada empresa, através de seu representante teve a oportunidade de falar
de seus negócios de maneira sucinta. Prosseguindo, o Presidente da ACII, apresentou
as empresas homenageadas pelo tempo de fundação; sendo elas: 25 anos - Mercado
Pague Menos, Fundação Empreender, Imobiliária Benge, Unicred União e
Supermercado Campos Novos; 30 anos - Dix Paper, Clinmedi, Itacorda, Locasa
Imóveis, Radionaval, Colégio Unificado e Lara Cortinas; 35 anos – Drogão São Vicente,
Rodan, Klabin; 40 anos - Procave Investimentos e Incorporações, Rede Feminina de
Combate ao Câncer, Everest Modas e Serrana; 45 anos – Associação dos Municípios
da Região da Foz do Rio Itajaí (AMFRI), Auto Escola Tadeu e Lojas Koerich; 50 anos
– Orcali e Oficina Dois Irmãos; 60 anos – Angeloni; 70 anos – Pamplona Alimentos; 85
anos – Nelson Heusi. Em continuidade, fez-se a nomeação das categorias em
destaque: Mulher Empresária: Aline Steigleder Gatto – Steigleder Têxtil, Destaque em
Gestão: Sérgio Malburg Filho – Unimed Litoral, Jovem Empresário: Alex Fabiano
Oliveira – Allog Internacional Transport; Destaque na Indústria: Azimut Yachts Brasil;
Destaque no Comércio: Bistek Supermercados; Destaque na Prestação de Serviços:
Sandri Palace Hotel; Destaque na Responsabilidade Social: GDC Alimentos; Destaque
no Serviço Público: 1º Batalhão da Polícia Militar; Destaque no Terceiro Setor: Parque
Dom Bosco. Após anunciados, o Sr. Mário Cesar, oportunizou a estes que tecessem
comentários acerca das premiações recebidas. Ao término das falas dos
homenageados, foi então anunciado pelo Presidente da ACII o Empresário do Ano: Sr.
Manuel Carlos Maia de Oliveira da Marina Itajaí, eleito com 75,9% dos votos. Feito o
anúncio, este fez uso da palavra e enfatizou sua ligação com a cidade de Itajaí e falou
sobre os empreendimentos aqui realizados, bem como a própria Marina e ainda
destacou a importância do reconhecimento recebido. Na oportunidade e com a fala
novamente, o Sr. Mário Cesar, comentou que no último ano, a Marina sediou dois
importantes eventos, sendo um o lançamento da Campanha O Sul é o Meu Destino,
com a presença de várias autoridades brasileiras e o segundo foi a assinatura dos novo
aditivo da Bacia de Evolução e a assinatura do novo convênio da Celesc para mudança
do sistema elétrico na Praia Brava; demonstrando a relevância deste empreendimento
para a cidade. Continuando, o Sr. Mário Cesar solicitou à Sra. Olga Zanella, Diretora
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Executiva da ACII para que fornecesse as informações necessárias para andamento
da organização do evento Troféu Empresário do Ano, o qual ocorrerá no dia 27/07 no
Maria’s Itajaí. Finalizando, o Presidente da ACII, comentou sobre o Movimento Voz
Única, encabeçado pela FACISC, que consiste nos grandes pleitos empresariais
catarinenses, e que a ACII está junto nessa empreitada, na perspectiva de destacar os
principais demandas que se tem na região afim de que as atividades sejam
desenvolvidas com menos dificuldades. Por fim, o Sr. Mário Cesar informou que no hall
de entrada estava sendo servido um coquetel e assim, foi concluída 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.

Mário Cesar do Santos
Presidente ACII

Jucélia Ferreira
Secretária Geral da ACII

