
Boletim Informativo

Ano 5 - Edição 47 - Dezembro/2019 - Itapevi - SP

HÁ MAIS DE 30 ANOS 

APOIANDO O COMÉRCIO E 

A INDÚSTRIA DE ITAPEVI

Acita renova sua diretoria para 2020

O presente de Natal 

está no comércio de Itapevi
Prestigie!

De acordo com o Estatuto Social, eleição aconteceu com a presença de 
associados e novos membros da chapa.

 Eleito por chapa única, assumirá a 
presidência no próximo ano o associado pelo 
Canal Itapevi, André Luis de Almeida Nasci-
mento. Os cargos de 1º e 2º° vice-presidentes 
serão ocupados por Luiz Carlos Delgado de 
Aguiar (VLC Manutenção e Serviços) e 
Marcelo Oliveira Ribeiro (Itacont Contabilida-
de), respectivamente. André Luis recebe o 
cargo com a missão de manter a qualidade dos 
serviços prestados aos comerciantes e 
munícipes de Itapevi, bem como, renovar a 
imagem da associação para acompanhar o 
desenvolvimento crescente da nossa cidade. 

 Seguindo o calendário oficial da Asso-
ciação Comercial e Industrial de Itapevi (Acita), 
aconteceu no dia 25 de novembro uma 
Assembleia Geral Ordinária para eleger os 
membros que irão compor a Diretoria e o 
Conselho Consultivo no ano de 2020. Todo o 
pleito seguiu as diretrizes do Estatuto Social da 
associação, contou com a presença de asso-
ciados e dos integrantes a serem nomeados.

 Os novos membros serão empossados 
oficialmente no dia 10 de janeiro e comporão 
as seguintes posições: Patrícia Gonçalves 
Silva Mendizabal (1º Secretário/Advocacia 
Mendizabal), Daniel Hiroaki Yashiki (2º° 
Secretário/Itadent Clínica Odontológica), 

Homero Luiz Vaz Domingues (1º Tesourei-
ro/Master Consultoria e Auditoria), Jefferson 
Pereira da Silva Cavalcante (2º Tesou-
reiro/Contabilidade Cavalcante), Luiz Yuzo 
Inagaki (Diretor Comercial/Lookal Viagens e 
Turismo), Carlos Antonio da Silva Picos 
(Diretor de Atividades Sociais e Culturais/Casa 
dos Sabores), Olimpio Clementino da Rocha 
Filho (Diretor de Relações com a Indús-
tria/OnSist Tecnologia), André Fernando 
Barnabé (Diretor de Relações com o 
Comércio/Itasa Empreendimentos e Partici-
pações), Fábio Henrique Tangerino (Diretor de 
Relações com os Prestadores de Serviço/VS4 
Participações), Marcos José Lima (Diretor de 
Relações com o Poder Público e Terceiro 
Setor/Adega Tonel de Carvalho) e Silvio 
Ferreira Dutra Rodrigues (Diretor de Patrimô-
nio Imobiliário/Ville Design). 
 Já o Conselho Consultivo será presidido 
por Anselmo Vessoni Neto (Vessoni & Mesa 
Associados), com os conselheiros Antonio 
Sanches Murio (Itapevi Imóveis), Celio Teixeira 
Gonçalves (Célio Imóveis), Pedro Parron 
Ibañez (ItaShopping Center), Roberto Toshio 
Sato (San Supermercados)  e  Wal ter 
Fernandes Mesa (Planarc Construções e 
Empreendimentos). 

Segurança no Bairro

 No dia 11 de novembro, a Associação 
Comercial e Industrial de Itapevi (Acita) e o 
Conselho Comunitário de Segurança 
(CONSEG) reuniram as autoridades do setor 
de Segurança Pública do município para 
discutir entre os comerciantes as últimas 
ocorrências de furtos de fios de cobre em 
seus estabelecimentos e, consequen-
temente, os prejuízos causados para toda 
Itapevi. Leia a matéria completa no site da 
associação: www.acita.com.br.

 

Novos Associados
 
 Damos às boas vindas aos novos 
associados que ingressam no quadro de só-
cios da Associação Comercial e Industrial de 
Itapevi: Excelência Consultoria, Contabili-
dade e Treinamentos, Cardiotan Policlínica e 
Nhaalice Alimentos Saudáveis. Traga a sua 
empresa para a Acita e conheça as vanta-
gens exclusivas para alavancar o seu 
negócio no nosso município! 

Novos Clube de Benefícios
 
 Integram o Clube de Benefícios da Acita 
a partir de novembro as empresas: RC 
Embalagens e Império das Marcas, que 
oferecem, respectivamente, 5% de desconto 
na compra de embalagens e materiais 
descartáveis e 10% de desconto para 
registros de marcas e patentes. Para mais 
informações, entre em contato com a nossa 
administração pelo telefone (11) 4141-3750.
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Não instale os caixas próximos à saída 
dos estabelecimentos comerciais, pois 
facilita o roubo e a fuga dos assaltantes.

COMERCIANTE, GARANTA UM NATAL SEGURO! 
PREVINA-SE DE ROUBOS E FURTOS COM DICAS 

DA ACITA PARA VOCÊ

Grande inauguração da nova unidade Skill em 14/12
com Cantata de Natal na praça de Alimentação do Itapevi Center 

(Rod. Eng. Renê Benedito da Silva, 200), a partir das 11 horas

 

 OPERAÇÃO NATAL SEGURO

 A partir do dia 02 de dezembro, a Guarda Municipal de Itapevi dará início ao Programa Natal Seguro na região Central de Itapevi. O objetivo desta 
operação é garantir que os comerciantes tenham os seus estabelecimentos protegidos durante as compras do período, assim como, assegurar aos 
consumidores tranquilidade em suas compras. A Acita apoia essa operação e pede que os comerciantes recebem bem os GCMs que estiverem trabalhando 
nas rondas ostensivas pela cidade, recebendo-os com respeito e educação. 

A Polícia Civil e Militar alertam para que o 
comerciante não deixe de registrar em Boletim de 
Ocorrência qualquer caso de furto ou roubo. Você 
pode acessar o site 
www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br para 
agilizar o registro de forma eletrônica. A Associação 
Comercial e Industrial de Itapevi também disponibiliza 
seus canais de comunicação para auxiliar no registro 
da ocorrência. Entre em contato pelo telefone: (11) 
4141-3750.


