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ATA SUMÁRIA N° 16/2020
REUNIÃO GERAL – GESTÃO 2019/2021
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE IÇARA – ACII
CNPJ: 01.506.371/0001-02

I – Data, Hora e Local:
No décimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte
(11/02/2020), às 19h33min (dezenove horas e trinta e três minutos), no
Auditório da ACII, localizado na Rua Coronel Marcos Rovaris, nº 698, Ed.
Talismã Trade Center, sala 115, 01º Andar, Centro, Içara/SC, reuniram-se
os Diretores Executivos, Conselheiros Fiscais e Superior, os
Colaboradores e Sócios da Associação Empresarial de Içara (ACII).
II – Presenças:
Estiveram presentes 06 (seis) Diretores Executivos, 01 (hum) Conselheiro
Fiscal, 04 (quatro) Conselheiros Superior, o Coordenador do Núcleo
Jovem, a Coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora, 04
(quatro) Colaboradores e 15 sócios e/ou convidados da ACII, conforme
assinaturas constantes no Livro de Presença. Público total: 32 presentes.
III – Composição da Mesa:
A reunião foi presidida pela Senhora Adriana Mara de Oliveira, presidente
da ACII, sendo secretariada pelo secretário executivo, Deinyffer
Marangoni.
IV – Deliberações:
A presidente da ACII fez a abertura da reunião agradecendo a presença
de todos, desejou as boas-vindas e abriu para as pautas do dia:
1) Inauguração do Novo Auditório da ACII: a presidente discursou
sobre a importância de um espaço como este, que proporcionará
eventos de capacitação, reuniões e networking entre as empresas
de Içara, reafirmando que a ACII está em um outro momento, de
crescer e entregar, ainda mais, serviços aos seus sócios. Adriana
agradeceu o apoio de todos, principalmente por terem abraçado o
projeto do novo auditório, reforçando a extrema necessidade de
sua execução, para o bom desenvolvimento dos trabalhos da
Associação Empresarial. Por fim, antes de declarar o auditório
oficialmente inaugurado, a presidente lançou e tornou público o
Edital 001/2020 para a escolha do nome do novo auditório, que por
enquanto está “Auditório Associação Empresarial de Içara - ACII”.
O presente edital está anexo a esta ata. A presidente convidou
todos os membros da Diretoria Executiva e os colaboradores para,
então, junto a ela, oficializar e decretar a inauguração do novo
Auditório da ACII, na sala nº 115 do Ed. Talismã Trade Center.
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Palavra Livre: A presidente abriu a palavra para quem quisesse fazer
uso. De modo geral, todos que fizeram o uso da palavra elogiaram o
espaço e o trabalho que a Entidade vem desenvolvendo ao longo dos
anos.
V – Fechamento:
A próxima reunião Geral será no dia 31 de março de 2020
(terça-feira), às 19h00, no novo auditório da ACII (sala 115). A
presidente encerrou a reunião às 20h21min (vinte horas e vinte e um
minutos), cuja ata foi lavrada por mim, Deinyffer Marangoni Quarti,
secretário executivo da ACII, após ser lida, conferida e aprovada por
todos os presentes.

Içara/SC, 11 de fevereiro de 2020.
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