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Associação Comercial e Empresarial empossa nova
diretoria e primeira presidenta da sua história
Com a posse da diretoria para o
biênio 2007-2009, a Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS) empossou a primeira mulher
a presidir a instituição em sua história.
Em cerimônia realizada no anfiteatro da ACEIS, na noite do 05 de abril, Zagma Ferreira Rocha Margiotte,
presidenta, e os demais membros da
Diretoria Executiva, do Conselho Consultivo e Conselho Fiscal foram empossados para o mandato que se iniciou neste mês de abril e encerra-se
em março de 2009.
São membros da Diretoria Executiva: Zagma Ferreira Rocha Margiotte, presidente; Manoel Porfírio dos
Santos, vice-presidente; Ariovaldo de
Pádua Lemos, 1º secretário; Luciano
Alário Ennes, 2º secretário; Antonio
Carlos Fuzetto, 1º tesoureiro; e Luiz
Felício Altimare, 2º tesoureiro.
Participaram do evento empresários e autoridades da cidade e região.
Mais Informações sobre a posse na
página 03.

Gerenciamento de Fluxo de Caixa é tema de
palestra no dia 16, na sede da ACEIS
“Gerenciando o Fluxo de Caixa
com Eficiência” é tema de palestra
que será realizada na sede da ACEIS
no 16 de Abril, às 14 horas. Com inscrições gratuitas e vagas limitadas, a
palestra é promovida pelo Posto de
Atendimento ao Empreendedor (PAE)
do Sebrae em Ilha Solteira e tem como objetivo dar continuidade ao trabalho de orientação e atendimento de-

senvolvido pelo Posto, visando o desenvolvimento local e regional.
No dia 10, palestra também promovida pelo PAE abordou o tema Associativismo e teve como foco o público que atue direta ou indiretamente
com a gestão de empresas.
Informações mais detalhadas sobre palestras e cursos do PAE podem
ser obtidas pelo telefone 3742-4918.

Aprender a Empreender abre jornada de
cursos do PAE para 2007
Realizado no período de 19 a 24
de março, o curso Aprender a Empreender abriu a jornada de cursos
do Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do Sebrae em Ilha
Solteira para o ano de 2007. Reunindo empreendedores dos vários segmentos econômicos e alunos da disciplina empreendedorismo da Unesp
de Ilha Solteira, o curso teve por ob-

jetivo disseminar a cultura empreendedora e os conceitos de gestão empresarial para os diferentes segmentos da sociedade.
A jornada prevê ainda outros cursos sobre os quais podem-se obter
mais informações no PAE, localizado no 1º Andar do prédio da ACEIS,
na rua Rio Tapajós n.º 185, ou ainda
pelo telefone (18) 3742-4918.
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Palavra da Presidenta
A construção de uma grande história
O respeito à história, sejam das pessoas ou das
organizações, têm sido uma característica marcante
da humanidade que tem, desde a sua origem, procurado registrar os caminhos por ela percorridos. Nesse
entremeio, que já somam milhares de anos, muitos
instrumentos foram utilizados para tal e hoje se encontram uma grande diversidade de opções disponíveis,
que vão do impresso ao eletrônico. Mais importante
que esses instrumentos, no entanto, são os ensinamentos que a história nos possibilita, permitindo reflexão crítica sobre o que se passou, caminhos que ainda queremos percorrer e a realidade que desejamos construir. Refletir sobre a história, portanto, é um momento essencial, assim como o registro dela, que é o momento
em que os fatos deixam, na verdade, de serem apenas fatos.
E nesse sentido, a Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS) tem procurado fazer o registro de sua história, através do site e informativo oficial, e refletir sobre os caminhos que vêm percorrendo, para
que novas ações, sempre construtivas, sejam realizadas. Os trabalhos
desenvolvidos na ACEIS enaltecem o empenho de cada diretoria que por
aqui passou, deixando sua marca na construção de uma história que culmina
hoje no importante papel assumido de instrumento de estímulo e apoio ao
desenvolvimento econômico, social e cultural de Ilha Solteira e região.
Relembrar as ações de cada presidente e suas diretorias, seria demasiadamente extenso para este curto espaço, no entanto, deixar de falar do
sonho idealizador do ex-presidente e atual vice, Manoel Porfírio, não é possível. A tão almejada nova sede da Associação tornou-se concreta com o
trabalho deste e a união da diretoria e associados, que empenharam-se
juntos nesta caminhada. E Luiz Felício Altimare então, torna a responsabilidade da presidência ainda maior, quando consolida uma nova etapa na história
da ACEIS, fortalecendo seu papel institucional e social e demonstrando
que o desenvolvimento de um município não acontece de forma isolada,
mas da integração de forças e do trabalho em conjunto. A visão de planejamento de Altimare conduziu à conquista do Posto de Atendimento ao Empreendedor do Sebrae, em parceira com o NEP, a Fepisa e a Prefeitura local,
oferecendo apoio e orientação aos empreendedores de Ilha Solteira e interagindo com a realidade da cidade, que vivencia um momento crítico.
Enaltecer o trabalho desses homens, no entanto, não significa minimizar
o dos demais, mas sim utilizá-los como referenciais de homenagem a todos
os que construíram gradativamente a história de nossa Associação, que
hoje é motivo de orgulho pela credibilidade conquistada e compromisso
social assumido. Sem dúvida, pelo caminho percorrido, a ACEIS demonstra,
num momento de várias descrenças, que quando se trabalha unido, com
compromisso e planejamento, muito se pode fazer. Hoje, ela não é apenas
uma entidade de classe, mas sim uma instituição seriamente comprometida
com a sociedade em que está inserida e com todos aqueles que a integram.
Um grande objetivo de cada um de nós nessa diretoria é dar continuidade
aos bons trabalhos realizados na Associação e assim como Porfírio e Altimare, inovar sempre para a construção de uma sociedade mais adequada.
Esta é uma colheita que não se faz individualmente, mas sim com parceiros
unidos e comprometidos com o desenvolvimento da comunidade. Por isso,
muito obrigado a todos que estiveram firmes nos últimos dois anos e a todos que estenderam suas mãos para os próximos dois. Vamos juntos continuar a construção de uma grande história.
Zagma F. R. Margiotte
Presidenta da ACEIS
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18ª Feirisa reúne grande público
consumidor

A 18ª Feira de Saldos de Ilha Solteira, a Feirisa, atraiu grande público
consumidor, no dia 17 de março, ao
Recinto da Feira Norte, na Avenida
Brasil Norte, onde é tradicionalmente
realizada. Manoel Porfírio, vice-presidente da ACEIS e idealizador do evento, explicou que foram disponibili-

zados 40 espaços para atuação do
comerciante, que pagou, para participar, R$ 55 de taxa de manutenção
do local e de divulgação do evento.
A Feirisa, segundo Porfírio, é um evento auto sustentável e que proporciona maior giro de estoque nos comércios locais.

SCPC deve ser explorado pelo empresário para
diminuir inadimplência
O Serviço Central de Proteção ao
Crédito (SCPC) deve ser explorado
pelo empresário para diminuir a inadimplência existente em relação aos
seus negócios. Essa visão é consenso entre consultores financeiros
e as principais instituições relacionadas a negócios no país, especialmente de concessão de créditos.
Para o Sebrae, a consulta ao
SCPC está entre as sete principais
regras para se barrar o mau pagador,
que coloca em risco o negócio do
empresário.
Nesse sentido, a Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS) ressalta aos seus associados a importância de se consultar o
sistema, que é oferecido pela instituição, assim como a inclusão daqueles que deixam de cumprir com seus
compromissos financeiros. Waldir
Brito, da ACEIS, destaca que tão importante quanto consultar o sistema
é o registro do inadimplente no SCPC

pelo empresário. “Ficar com o cheque ou promissória na gaveta pouco
adianta”, diz ele, lembrando que essa
informação deve ser compartilhada
entre os empresários para evitar novos prejuízos, já que o inadimplente
não registrado continua a comprar
sem restrições de crédito.
No sistema oferecido pela ACEIS
aos seus associados, as inclusões
no SCPC durante o mês de março
chegaram a 472, num valor muito superior ao mês de fevereiro, que foi
de 289 e janeiro com 279. As inclusões em março, inclusive, são bem
superiores às do mesmo mês, nos
anos de 2006 e 2007, quando atingiram 259 e 283 respectivamente. As
consultas ao sistema da ACEIS também vem ampliando, apesar de ser
inferior ao correspondente ao mesmo
mês nos anos anteriores. Em março
houveram 4325 consultas, contra
4406 e 4841, de 2006 e 2005 respectivamente.
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Posse reúne empresários e
autoridades de Ilha Solteira e região

Margiotte: a primeira
presidenta da ACEIS
Zagma Ferreira Rocha Margiotte, empresária e professora, é a primeira mulher a assumir a presidência da Associação Comercial e
Empresarial de Ilha Solteira
(ACEIS) em 26 anos de existência
da instituição.
Fundada em 1971, a ACEIS
possuiu 15 presidentes que coordenaram as atividades da instituição nesse período. A eleição e
posse de Margiotte representa a
consolidação de um ciclo de mudanças iniciado há alguns anos na
Associação Comercial e na própria sociedade, onde a mulher conquista cada vez mais espaço, assumindo responsabilidades e compromissos de grande relevância econômica e social.
Membro da diretoria presidida
por Luiz Felício Altimare, a presidenta adquiriu experiência institucional
e destacou-se pelo compromisso
e participação nos trabalhos desenvolvidos pela ACEIS. Recentemente, Margiotte coordenou o trabalho
de combate à dengue promovido
pela Associação Comercial, envolvendo entidades e comunidade local numa ação conjunta contra a
doença que atingiu grande parte da
população. A participação ativa em
eventos de interesse público e do
empresariado tem sido uma característica da atual presidenta.
Casada com o empresário
Wesley Carlos Margiotte e mãe de
uma filha, Zagma é graduada em
Administração e especialista em
Gerenciamento de Micro e Pequenas Empresas. Proprietária e Gerente Administrativo da Margiferro
Materiais para Construção, é também professora de Administração.

ximos, como o empresário e prefeito
de Sud Mennucci, Celso Torquato Junqueira Franco e o vereador, também
de Sud Mennucci, Luiz Miguel Martins
Garcia. No evento, foi dado posse à
nova diretoria e membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal.
Veja abaixo fotos da cerimônia.

Foto: Jornal da Ilha

O anfiteatro da sede da Associação Comercial e Empresarial de Ilha
Solteira (ACEIS) ficou lotado para a
cerimônia de posse da nova diretoria
da instituição para o biênio 20072009. Empresários locais e da região
estiveram presentes ao evento, assim
como autoridades de municípios pró-

Resgate histórico marca
posse da diretoria
Um resgate histórico dos últimos seis anos de trabalho das diretorias presididas por Manoel Porfírio e Luiz Felício Altimare e os novos desafios para a diretoria que
assume marcaram os discursos
da cerimônia de posse da diretoria
2007/2009 da ACEIS.
Altimare, em sua fala, recordou o início do trabalho de reestruturação da Associação Comercial,
quando esta encontrava-se num
momento bastante difícil, com
poucos associados e delicada situação financeira. Lembrou o convite feito a Porfírio, que pode ser
considerado o primeiro presidente
da nova fase da ACEIS e os caminhos percorridos até o momento.
Porfírio, por sua vez, destacou
não só o trabalho desenvolvido,
mas também o desafio que se faz
presente, que é o do empresário
participar mais ativamente das decisões da cidade e que envolvam
os interesses coletivos. “Não podemos mais continuar ouvindo que
a cidade vizinha é mais bonita,
mais bem cuidada e promissora
do que a nossa e nada fazer. Escolhemos Ilha Solteira para viver
e temos que trabalhar para que ela
seja melhor”, disse ele, defendendo que a experiência de recuperação vivenciada na ACEIS deva ser
compartilhada.
Em seu discurso, a nova presidenta, Zagma Margiotte, manifestou concordância com Porfírio e a
necessidade dos empresários enfrentarem mais este desafio. A
Associação Comercial possui hoje mais de 400 associados, que
empregam aproximadamente
6.000 pessoas no município.

Foto: Jornal da Ilha

A sua
proteção
em
tempo
integral
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Tesoureiro da ACEIS
fala sobre novo Código
Tributário Municipal
O tesoureiro
da ACEIS, Antonio Carlos Fuzetto fala para o
Informativo
ACEIS (IA) sobre
o novo Código
Tributário de
Ilha Solteira,
que tem gerado bastante polêmica
e será um dos temas da assembléia da Associação, na próxima
terça-feira, 17, às 18h30min., que
discutirá também a campanha para
o Dia das Mães, entre outros.
IA - Diante do novo Código Tributário Municipal, qual é o posicionamento da ACEIS?
Fuzetto - A ACEIS, desde a publicação do Código no Semanário
Oficial do Município, distribuído em
08 de janeiro de 2007, sempre se
posicionou contrário à sua aplicabilidade por entender que um assunto
de grande interesse para toda a população deveria ter sido amplamente discutido.
IA - E quais foram as ações da
Associação em relação a isso?
Fuzetto - A ACEIS levantou diversos questionamentos que abrangem da formação da lei à não
aplicabilidade ao IPTU neste ano.
Após isso, houve reunião entre Prefeitura e Associação, no dia 07 de
fevereiro, na qual apresentamos posição contrária e apontamos os erros, solicitando revogação do Código. Após quase dois meses fomos
chamados para nova reunião, na
qual a Prefeitura se comprometeu
a corrigir os problemas existentes,
atendendo assim diversas de nossas solicitações. Mas a revogação
e o restabelecimento das alíquotas
anteriores do ISSQN não seria possível, pois, segundo eles, a Prefeitura encontra-se em situação financeira difícil, necessitando, portanto, de
aumentar receitas. A ACEIS deixou
claro na reunião que fará Assembléia com associados para definir
um posicionamento e que havendo
interesse da classe, iremos contestar a constitucionalidade da lei, em
defesa dos associados.
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Prestação de contas demonstra
desenvolvimento da ACEIS em 6 anos
Abril

Prédio Sede
Construção de R$ 192 mil e quadruplicação do número de associados

A prestação de contas apresentada pela diretoria 2005/2007 da
ACEIS demonstrou crescimento e fortalecimento da Associação nos últimos anos.
Em 2001, Manoel Porfírio, com
um grupo de empresários, assume
a presidência da instituição, herdando uma dívida de R$ 32.915,19 reais
e 117 associados. Após dois mandatos, somando-se quatro anos de trabalho de recuperação, entregou uma
ACEIS completamente transformada
ao seu sucessor. Construiu o prédio
sede, no valor de R$ 192 mil na época, promoveu a união entre os empresários e ampliou o número de associados em 144%, chegando este a
286. Deixou uma dívida de R$
14.657,19, em decorrência da construção do prédio, cujo valor é 13 vezes superior a ela e, ainda assim,
R$ 18.258,00 a menos do que a que
havia herdado.
Luiz Felício Altimare assume a diretoria 2005/2007, dando continuidade ao trabalho iniciado por Porfírio e
implantando um estilo particular de
liderança, muito próximo dos associados e da comunidade em geral.
Tal proximidade fortalece o papel social da instituição, que se torna uma
das associações comerciais mais
respeitadas do Estado de São Paulo.
O número de associados dá outro
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salto quantitativo e vai para 420 no
final do mandato. O Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) do
Sebrae é implantado na sede da
ACEIS, resultante de parcerias institucionais estabelecidas, proporcionando apoio e orientação ao empreendedor, além de programas contínuos de qualificação, como cursos
e palestras. O saldo de caixa no final
do mandato de Altimare é de R$
19.518,92, consolidando o ciclo de
recuperação iniciado em 2001 e delineando o desenvolvimento da ACEIS.
Presidida por Altimare, a diretoria
2005/2007 consolidou o modelo de
administração transparente e participativa implantado por Porfírio e desenvolveu novas ações, buscando
fiscalizar e participar das questões
municipais, focando novos horizontes para a ação empresarial e motivando a população a assumir seu
papel cidadão.
Partilhando dessa mesma concepção e do mesmo grupo de trabalho de Porfírio e Altimare, Zagma Margiotte assume a presidência da diretoria ACEIS para o biênio 2007/2009
dando sequência ao projeto iniciado
em 2001 e buscando ampliar ainda
mais a consolidação e desenvolvimento obtido por seus antecessores, com novos desafios e expectativas bastante positivas.
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Sejam bem-vindos novos
associados!
Associados em Março
Carambola
Casa dos Doces
CEADP Cultura Educação e
Aperfeiçoamento
Solutions Tecnologia
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a força da sua construção
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