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4ª REUNIÃO ORDINÁRIA

GESTÃO (2016/2018)
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 18h30min, na sede da Associação
Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a quarta reunião ordinária de 2017, para divulgação do
Empresário do Ano, homenageados e demais categorias da 28ª edição do Troféu Empresário do Ano.
A Vice-presidente da Associação Empresarial de Itajaí Sra. Maria de Fátima Santos Silva iniciou a
reunião agradecendo a presença de todos e justificando a ausência do Sr. Eclésio, Presidente da
entidade. Na sequência cedeu a palavra a Sra. Olga Zanella, diretora executiva da entidade para que
fizesse leitura das correspondências recebidas. Após feita as leituras destas, a Sra. Maria de Fátima
informou que o Sr. Mario César dos Santos, Reitor da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, teria
algumas colocações a fazer de importantes conquista da universidade nos últimos dias. Ao término
das palavras do reitor, a Vice-Presidente da ACII retomou a fala e agradeceu profundamente a
parceria da Univali nas questões do setor pesqueiro, que fora uma das colocações por ele feitas e o
convida a compor a mesa diretiva. Em continuidade, a Sra. Fátima relatou o quão importante é o
evento Troféu Empresário do Ano e suas homenagens. Na oportunidade ainda, ela mencionou que
há critérios para escolha dos nomes a serem homenageados, uma vez que as nove categorias são
escolhidas pela diretoria em consenso e o Empresário do Ano através de voto dos associados. Na
sequência então, a Vice-Presidente passou a apresentar as empresas que serão homenageadas
pelos anos de fundação, sendo elas: 25 anos: Abdo Construtora, Braspeças Refrigeração, Beto
Carrero World, Organização Contábil Líder, Timoneiro, Estrada Transportes e Unimed litoral; 30 anos:
Savant contabilidade, CDC Cargas, Clarifil Rheiss, Walmir Barroso e Frigemar; 40 anos: Orsegups,
ACP Contabilidade, Aikawi Contabilidade e Vigomar; 50 anos: CDL, Agência Mundial de Turismo,
Distribuidora Muller e Escritório Contábil Jesdimar; 60 anos: Steigleder Têxtil e Carboni; 70 anos:
Sesc e Sesi; 120 anos: Sociedade Guarani. Em seguida foram apresentados os homenageados das
nove categorias, sendo eles: Destaque no 3º setor: Rede Feminina de Combate ao Câncer de Itajaí;
Destaque no Serviço Público: 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros; Destaque na Responsabilidade
Social: Timoneiro; Destaque na Prestação de Serviço: Tecadi; Destaque no Comércio: Labes
Joalheria; Destaque na Indústria: Klabin; Destaque na Gestão: Multilog S/A; Jovem Empresário:
Jefferson Davi de Espíndula – Auto Posto Parada dos Amigos e Mulher Empresária: Nisandra Maria
Fraga – Lara Cortinas. Logo após, a Sra. Maria de Fátima reforçou que estas categorias são indicadas
pelo grupo de diretores e que dentre os critérios de seleção estão idoneidade, associativismo e
geração de empregos; e que em relação ao Empresário do ano esta é votação aberta, que teve um
período de cerca de 20 dias para votação e que no dia 10/04 às 17 horas fez-se então, a abertura da
urna na presença do Conselho Fiscal da entidade, 31% votaram no Sr. Reynaldo Wanderhec, 4% em
outros candidatos e 65% no Sr. Nivaldo Pinheiro, sendo este eleito como Empresário do ano de 2016.
Após anunciados dos nomes, a Sra. Maria de Fátima deixou a palavra aos homenageados, ao que
todos agradeceram e sentiram-se honrados. Logo em seguida, a Sra. Olga Maria Zanella,
parabenizou a todos e fez mais algumas considerações. Concluídas estas, a Vice-Presidente da ACII
convidou a todos para participarem da próxima reunião plenária que acontecerá no dia 17/04 para
referendar e aprovar o estatuto e eleição da diretoria do Visite Itajaí Convention & Visitors Bureau.
Logo após, a Sra. Maria de Fátima, 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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