


PAUTA DA CONVERSA

1 Apresentar a ACI

2 Apresentar  resumidamente os projetos desenvolvidos pela ACI de 
abril de 2020 até março de 2021

3 Ouvir sugestões de ações e serem desenvolvidas pela ACI para auxiliar as 
empresas de nossa cidade 



1 Apresentar a ACI e ações desenvolvidas entre abril de 2020 e março de /2021



• Reunião com o prefeito em 16 de abril de 2020  solicitando flexibilização 
para retorno gradual às atividades das empresas

• Em 18 de abril de 2020, flexibilização aprovada por decreto municipal



Levantamento de benefícios concedidos e necessidades das empresas:

• Envio de questionário com perguntas para entender as necessidades das 
empresas e estabelecer estratégias de ação 



ACI estimulou 
os associados 
durante todo o 
período da 
pandemia





Orientação, 
uma das 
muitas 
formas de 
ação da ACI



Propusemos à prefeitura a prorrogação de prazo para pagamento do ISS para a competência de 
março de 2020. Medida foi aceita, bem como a flexibilização da abertura das empresas



ACI trabalhou 
para estimular 
novas 
oportunidades de 
negócio para 
seus associados



Campanha on-line para o Dia das Mães



Programa ENFRENTE, maratona digital em parceria com o SEBRAE



Decisão STF – Covid-19

§ Termo de Compromisso e Responsabilidade:
.      Material preparado  para orientação dos associados



Reunião no Procon: Projeto ACI Eventos & Afins 



Reunião entre empresas eventos, ACI, Procon, OAB e Juizado



Sabatinas ACI: 
entidade trabalhou 
para levar 
informação 
relevante a seus 
associados por 
meio de uma série 
de lives

















Reunião com Danilo Stanzani, então secretário municipal de Saúde, 
para entrega de ofício solicitando estudo sobre a possibilidade de abertura 
do  comércio aos sábados no Calçadão e Rua 15



Ações na Retomada: Campanha “Compre em São José” 



Estratégias da Retomada das atividades - Fase Amarela

• Reunião com o prefeito Felicio Ramutt em 17 de agosto a respeito da 
possibilidade de abertura do comércio em geral aos sábados

• Divulgação da campanha “Compre em S. José”



Projeto ACI Solidária: 81 famílias beneficiadas





Ações da ACI durante
a campanha eleitoral
de 2020: sabatina com 
os candidatos a prefeito 
e “Carta” com as 
prioridades dos 
empresários ao futuro 
chefe do Executivo 



Retomada – Fase Verde, números COVID-19;

• Reunião com lojistas - solicitação de liberação dos provadores;
• Ofício encaminhado ao secretário de Saúde, Danilo Stanzani;
• Mensagens da ACI de conscientização para contenção do vírus.



Natal Iluminado: 
sorteio de cartões de 
vale-compra no 
valor de R$ 1.000 
cada um e de um 
carro zero km



Natal Iluminado: 
ACI entregou 
presentes para 
crianças carentes 
a partir de 
cartinhas ao 
Papai Noel



AC CREDITO – FINTEC
EMPRÉSTIMOS A JUROS MENORES



Reunião com  Jardel - SEBRAE 



Cursos oferecidos 
pelo Sebrae em 
parceria com a 
ACI em São José



Decreto da Fase Laranja em São José, derrubado pelo STF



• Entrega de Ofício ao prefeito Felicio Ramuth solicitando bolsões de 
“drive-thru” em apoio aos lojistas do Calçadão



Campanha de 
orientação sobre 
regras do
“drive-thru”; ACI 
trabalha para 
informar bem o 
empresário 



• Reunião on-line com Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento
Econômico do Estado



Páscoa Solidária 
ACI: apoio ao 
comércio, ações 
de mídia e Ovos 
de Páscoa para 
crianças carentes  



3 Sugestões dos participantes 




