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Eleição em Março define próxima diretoria
Diretoria da ACEIS pede
revogação da lei de ISS

Assembléia aprova
mudanças no Estatuto

A diretoria da ACEIS solicitou
aos poderes legislativos e executivos que promovam a revogação do
novo Código Tributário de Ilha Solteira, aprovado no final de dezembro de 2006 e que aumenta de forma significativa o percentual cobrado pelo Imposto Sobre Serviços
(ISS) no município, chegando em
alguns casos a um aumento superior a 150%.
No dia 05 de fevereiro, os diretores reuniram-se com a vereadora
Thereza Alves da Rocha Oliveira,
presidente da Câmara Municipal,
e no dia 07, também de fevereiro,
com a prefeita Odília Giantomassi
Gomes. Os diretores apresentaram os pontos críticos da lei e os
impactos negativos que o aumento
pode ocasionar. “A elevação dos
valores do tributo torna ainda mais
difícil o trabalho do empresário e
compromete o desenvolvimento local, tendo em vista que novos empreendimentos deixam de se instalar na cidade, optando por municípios que ofereçam melhores condições tributárias”, disseram os
diretores, que destacaram ainda
o comprometimento da expansão
das empresas locais, que também
ficam prejudicadas.
Odília Gomes solicitou que a
ACEIS faça um levantamento, por
escrito, das questões que considera prejudiciais ao comércio, para que este possa ser analisado.
Solicitação esta já atendida.

A assembléia de associados
da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira (ACEIS)
debateu e votou, no dia 08 de fevereiro, mudanças no estatuto da
entidade, propostas por Comissão
de Estudos, constituída de associados e diretores.
Realizada às 19 horas, a Assembléia aprovou as mudanças apresentadas pela Comissão, assim como alterações sugeridas
durante o debate estabelecido entre os presentes.
A expectativa com as modificações é a de que mais dinâmica e
flexibilidade sejam proporcionadas
ao trabalho da ACEIS.
O conteúdo do novo estatuto
estará disponível ao associado na
secretaria e site da Associação.

Diretoria 2005-2007
Eleição definirá novos diretores da ACEIS para os próximos dois anos

A diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS) para o próximo biênio será
definida no dia 26 de Março, quando
ocorrerá eleição na instituição. O
processo eleitoral inicia-se após Assembléia realizada no dia 08 deste
mês, que aprovou mudanças no estatuto da associação, tornando-o mais
democrático ainda. Com as alterações, as chapas candidatas passam
a ser compostas por um número menor de participantes e uma Comissão
Eleitoral, composta por 3 membros,
coordena o processo. Waldir de Toledo Brito, Luciano Alário Ennes e Ariovaldo de Pádua Lemos são os membros da Comissão.
Com o novo Estatuto, a diretoria
passa a ser composta de 6 mem-

bros, sendo Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretário, e 1º e 2º
Tesoureiro. Para auxiliar nas tomadas de decisões e planejamento das
ações, um conselho consultivo, com
11 membros efetivos e 5 suplentes,
é constituído, assim como um conselho fiscal, com 3 membros, para
tratar das questões financeiras.
Qualquer associado pode participar do processo, desde que esteja em
dia com as obrigações financeiras perante a Associação. As chapas deverão ser registradas até o dia 11 de
março, com a posse da nova diretoria
programada para o dia 1º do mês de
abril.
Informações mais detalhadas sobre as eleições podem ser obtidas
na secretaria da ACEIS.

Acalanto
Acessórios em Couro e
Artigos para viagem
(18) 3742-5264

Retrospectiva apresenta
destaques do mandato
Esta edição do Informativo
ACEIS faz uma retrospectiva dos
principais destaques do mandato
da atual diretoria, que encerra-se
no dia 1º de Abril, com a posse dos
novos gestores para o próximo biênio.
A retrospectiva é uma breve
prestação de contas do mandato
presidido por Luiz Felício Altimare,
no período de abril de 2005 a março de 2007. Os novos diretores
se-rão conhecidos após eleição.
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Palavra do Presidente
Obrigado por tudo
O tempo passa rápido. Parece que foi ainda ontem
que, junto com companheiros de diretoria, cheios de expectativas e planos, assumimos a coordenação da ACEIS. Agora, há pouco mais de um mês para o fim do
mandato, iniciado em 1º de abril de 2005, é hora de avaliar o que foi desenvolvido, fazer um balanço e preparar
a transferência dessa grande responsabilidade aos demais colegas que a assumirão a partir de abril, após
processo eleitoral que acontece nos meses de fevereiro e março.
Refletindo um pouco sobre o que aconteceu nesses dois anos, tanto eu
quanto os companheiros de mandato, temos muito orgulho do trabalho que
foi desenvolvido. Foram conquistas bastante expressivas, nos mais diversos
aspectos, das quais podemos destacar: duplicação do número de associados; estreitamento da relação ACEIS, associados e comunidade; implantação do Posto Sebrae de Atendimento ao Empreendedor; intensificação do
papel social da instituição e de sua atuação junto a órgãos governamentais;
apoio a projetos culturais; e a continuidade de um excelente trabalho que
vem sendo desenvolvido pelas diretorias, ao longo da história da
associação. É extremamente satisfatório ver a ACEIS tornar-se, a cada
dia, uma instituição mais forte, representativa e consolidada, aumentando
continuamente a responsabilidade de cada um de nós, associados e diretores. Responsabilidade, inclusive, que se multiplica neste momento em que
um processo eleitoral se inicia para a definição de nova diretoria para o
próximo biênio.
Alterações no estatuto foram realizadas na última Assembléia, após
debate e aprovação que tornaram o processo mais enriquecedor e democrático, passando a oferecer à instituição condições mais eficazes de
trabalho. E, agora, na sequência desse momento, inicia-se o processo
eleitoral, em que cada cada associado é essencial, seja como candidato
em alguma chapa, seja como eleitor. O que não se espera nesta etapa é
a não participação, pois o êxito do processo e a continuidade de uma
história evolutiva, de desenvolvimento, continua dependendo da participação ativa de cada um de nós, associados.
Como presidente, posso dizer que esta tem sido uma experiência
gratificante e única. O contato diário com colegas empresários e representantes de organizações, dos mais diversos segmentos, tem possibilitado
aprendizados indescritíveis, que somente quem as vivencia pode saber e
descrever. Particularmente, não tenho dúvida de que ao chegar neste momento de final de mandato, chego como uma pessoa mais completa, graças
a cada um com quem convivi e trabalhei nesse período. Por isso, a ocasião
é também para agradecer. Agradecer aos diretores, que em todos os momentos estiveram juntos, apoiando projetos e trabalhando para concretizálos; aos funcionários que ofereceram e continuam oferecendo suporte para
as atividades do dia-a-dia e para as realizadas extraordinariamente, em
forma de projetos; aos associados, que contribuíram das mais diversas formas para a consolidação contínua da ACEIS; e à comunidade que tem nos
abraçado e permitido aprender e crescer com as situações diversas, e às
vezes adversas, da realidade em que vivemos.
Este momento, portanto, deve ser destinado, acima de tudo, para dizer
um muito obrigado... muito obrigado por tudo.

Luiz Felício Altimare,
presidente da ACEIS
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Serviços da Associação são
ampliados nos últimos dois anos

Os serviços oferecidos pela
ACEIS aos seus associados foram
ampliados nos últimos dois anos, tornando ainda maior a oferta de recursos e benefícios aos empresários e
suas famílias. Nesse período, a instituição passou a oferecer também o
UseCheque+, que fornece informações on line sobre cheques consultados; a Síntese Cadastral, que confirma dados de clientes e fornece informações sobre a existência de empresa para início de contatos comerciais;
o Consulta Via On Line, em que o associado instala o sistema em seu
computador e faz as consultas sem

necessidade de recorrer à associação; a Inclusão e Exclusão On Line,
que possibilita a realização direta das
inclusões e exclusões no SCPC; e Adequação dos Boletos de Mensalidade, com mudanças que descrevem
com detalhe os serviços utilizados pelos associados e os respectivos valores de cada um deles.
Também foi ampliado os convênios da ACEIS, com a assinatura de
parcerias com o Bem Saúde e Faculdade de Ilha Solteira (FAISA), passando a instituição a ter convênios
com Bem Saúde, Unimed, Uniodonto e Faisa.

Associados aumentam em
42,8% entre 2005 e 2007

Equipamentos e infraestrutura foram adquiridos

O número de associados da
ACEIS aumentou em 42,8% entre os
anos de 2005 e 2007, mais especificamente entre os meses de abril de
2005 e janeiro de 2007, período de
mandato da atual diretoria. Em 2005
o número de associados era de 292
e em 2007, chegou a 417.
Tal crescimento é visto como resultado da continuidade de um trabalho
sério realizado por outras diretorias e
pela credibilidade da atual, assim como pelo corpo a corpo desenvolvido
com os empresários e o cumprimento
de metas estabelecidas. Com o crescimento, as possibilidades de serviços e de infra-estrutura de apoio ao
empresário foram ampliadas.

Investimentos em equipamentos e
melhorias na infra-estrutura foram realizados, otimizando a estrutura já existente. Foram adquiridas cortinas de
persiana para as janelas do prédio da
sede; armários de aço e tapetes capachos para a secretaria e recepção;
urna transparente para sorteio das
promoções; bandeiras oficiais para o
pavilhão, equipamento de som para
o anfiteatro; sistema de alarme para
o prédio, máquina fotográfica digital,
impressora laser, computadores e atualização dos equipamentos de informática, além, é claro, de investimentos e adequações realizados para
montagem do escritório do Posto de
Atendimento ao Empreendedor.
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Capacitação e atendimento ao
empresário tem sido prioridade

Atuação institucional da ACEIS é
intensificada

Cursos de capacitação
Implantação do Posto de Atendimento ao Empreendedor dinamizou oferta e atendimento

Imposto Sobre Serviços
Em reunião com prefeita, diretoria da ACEIS solicita revogação de lei que aumenta o ISS

A capacitação do empresário e
de seus funcionários, assim como o
atendimento a eles, tem sido uma
prioridade da Associação. Investir em
cursos e na busca de estrutura de
atendimento empresarial foi uma preocupação constante que culminou
com a implantação do Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE),
do Sebrae, na sede da ACEIS.
As negociações para implantação do PAE iniciaram-se em maio
de 2006, quando, em parceria com
a Fundação de Ensino e Pesquisa
de Ilha Solteira (FEPISA), Núcleo Educacional Pitágoras (NEP) e Prefeitura de Ilha Solteira, foi assinado o
acordo de instalação. A inauguração

A atuação institucional da ACEIS
tem sido intensificada, fortalecendo a
representatividade da instituição e a
defesa dos interesses do empresário
local.
Nesse sentido, nos últimos anos,
algumas ações podem ser destacadas, como as recentes reuniões da
diretoria com a presidente da Câmara
Municipal e, também, com a prefeita
de Ilha Solteira para debater o aumento do Imposto Sobre Serviços
(ISS); a busca de informações e orientações junto a Unidade Regional
do Tribunal de Contas sobre o pregão eletrônico adotado pela prefeitura para a realização de suas compras; a intervenção junto aos organi-

oficial do PAE aconteceu no dia 28
de setembro e até o dia 31 de dezembro do mesmo ano foram realizados, além dos atendimentos diários,
5 cursos através do Posto, com 121
participantes. Outro projeto em consequência da parceria com o Sebrae
foi o “Sebrae na Rua”, que promoveu
uma semana de debate e reflexão
sobre negócios.
O curso Visanet, realizado em outubro de 2006 no anfiteatro da Associação, também foi outra iniciativa de
capacitação do empresário e seus
funcionários. Promovido pela Visa
Cartões de Crédito, em parceria com
a ACEIS, orientou e treinou em relação às fraudes em cartões de crédito.

Palestras de diretores da ACEIS aproximam
instituição e estudantes universitários
Palestras realizadas pelos diretores da ACEIS em faculdades de Ilha
Solteira tem promovido uma maior
proximidade entre a instituição e estudantes universitários.
O presidente da Associação, Luiz
Felício Altimare, participou, em 2006,
de mesa redonda com alunos do curso de Administração da Faculdade de
Ilha Solteira (FAISA), falando sobre
empreendedorismo. Em agosto do
mesmo ano estiveram na Faculdade
de Engenharia de Ilha Solteira, da
Unesp, também falando de empreen-

zadores da Feira de Artesanato de Ilha Solteira (FEART) para que o
evento fosse realizado em data que
não confrontasse com as campanhas
do comércio, em especial, a do Dia
dos Pais; a proximidade com o Banco do Brasil, que lançou na sede da
ACEIS o Cooperfat, que disponibilizou R$ 1 milhão, a juros reduzidos,
ao empresário ilhense; e a campanha “Olho no Imposto”, em que realizou-se um grande abaixo assinado
propondo alterações no parágrafo 5º,
do artigo 150 da Constituição Federal, que possa permitir aos estabelecimentos comerciais informarem na
nota fiscal emitida o valor do imposto
pago pelo consumidor final.

Eventos promovem integração com a comunidade
A participação da ACEIS em diferentes tipos de eventos tem proporcionado maior integração dela com a comunidade, principalmente em relação
a questões de grande importância social, como a Audiência Pública para

Loja

instalação da Usina Pioneiros em Ilha
Solteira, realizada em junho de 2006.
Essas questões sociais, inclusive, tem
sido uma preocupação da ACEIS que,
em sintonia com a população, anseia
pelo desenvolvimento local e regional.

Fênix

1,99

9793-9877
dedorismo, os diretores Ariovaldo de
Pádua Lemos e Zagma Margiotte.

Av. Brasil, 680 - Mini Shopping Norte
Loja 30 - Ilha Solteira - SP

(18) 3742-3000
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Campanhas promocionais destacam-se pelos
resultados e envolvimento dos associados
As campanhas promocionais desenvolvidas pela diretoria da ACEIS
têm se destacado pelos resultados
obtidos e envolvimento crescente dos
associados em cada uma delas.
Principal campanha realizada durante o ano, a “Natal Premiado” distribuiu, em 2005 e em 2006, 200 mil cupons aos clientes das empresas participantes, sorteando prêmios de grande porte, como carros zero quilômetro e motocicletas, entre outros, e realizando shows musicais na Praça dos
Paiaguás, com artistas locais.
Outra campanha de destaque, a
do “Dia das Mães”, também ofereceu
prêmios relevantes nos anos de 2005
e 2006, com destaque para o show
com a cantora Tetê Espíndola em
2006, que teve a participação de cantores locais. Em 2005, a banda Clave
de Sol fez o show da campanha, sendo a primeira vez que um evento do
gênero foi realizado pela ACEIS, com

Fevereiro

Natal Premiado
Distribuição de 200 mil cupons por campanha e sorteio de carro e moto, entre outros

show, na Praça.
Campanhas como a do “Dia dos
Pais” também foram realizadas, no entanto com outro enfoque, voltado à in-

tegração entre as famílias, através de
atividades como campeonatos
esportivos e churrascos de confraternização.

Incentivo à cultura e entretenimento também tem sido
uma preocupação da diretoria da ACEIS
O incentivo às atividades de cultura
e entretenimento também tem sido uma preocupação constante da atual
diretoria da ACEIS, que acredita ser
este um dos papéis do empresário
moderno e comprometido com a sociedade em que está inserido.
Dessa forma, a ACEIS procurou
atuar tanto de forma a incentivar o
entretenimento e a cultura entre seus
associados, quanto na comunidade.
Por isso incentivou questões culturais
como o lançamento do CD de músicas da dupla sertaneja de Ilha Solteira,
Ronaldo San e Márcio, e a recente apresentação da peça teatral “5 mulheres por um fio”, com a atriz Solange
Couto, entre outras, e atividades de
entretenimento, como o tradicional
Baile de Aniversário da Cidade, que
vem sendo realizado pela Associação
desde 2005, campeonatos esportivos
como o Campeonato Comercial de
Futebol Society, promovido em maio
de 2006.
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Sejam bem-vindos
novos associados!
Associados em Janeiro

Ronaldo San e Márcio
Lançamento de CD com apoio cultural da Associação Comercial

Outro fator nesse sentido também
foi a participação da ACEIS na FAPIC

2007, com um stand em parceria com
o Sebrae, NEP e Margiferro.

Taqui Taqui Corretora de Seguros
Transaméria FM 92,3
Açougue Nelore
Isawer
Alta Veículos
Mult Service
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Materiais Elétricos
a força da sua construção

(18) 3742 - 2766

Iraci Brito Cardoso Ferro
Creusa Eli Aparecida Oliveira
Luiz Antonio de Lima
Luiz Felicio Altimare
Claudineia R. A. de Carvalho
Roseli Suzana Matioli
Washington Aparecido Cestari
Jorge Paula da Silva
Adriano Roberto V. Costa
Francisco A. dos Santos
Moacir Villas Boas
Luis Henrique Biliatto
Jeferson da S. Lopes
Rosimeire da Silva Rodrigues
Nabor Noburo Kanawa
Gilberto Gonçalves Ferreira
Roberto Demeu Pereira
Livia Fialho e Souza
Marcia Regina P. Oliveira
Ley Leite Bueno
Rita Ximenes A. Prates
Edson Chaves dos Santos
Izael Brito de Cardoso
Jane Lea Marcelino
Roberto Racanicchi
Arthur Delboni Perches
Angela Maria Barbosa
Rogério Queiroz Lima
José Eduardo Ribeiro
Edivaldo Araujo
Mário R. Lourenço
Cristiane Cordeiro Novaes
Wislene Jordão Matida
Senen Nonne Miro
Gerson Alves da Rocha
Talita Tobal dos Reis
Edgard Francisco Paris
Heloisa Pigari dos Reis
Rosana Claudia de Lima
Edmundo Araujo Filho

3742-1894
Av. Brasil Norte, 1009 - Ilha Solteira - SP

(18) 3742 - 4719
Av. Brasil Norte, 1555 B - Ilha Solteira - SP

